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Helophorus croaticus and H. pumilio in The Netherlands, 
with description of their larvae (Coleoptera: Hydrophilidae) 

M. B. P. Drost 

DROST, M. B. P., 1988. HELOPHORUS CROATICUS AND H. PUMILIO (COLEOPTERA: HYDROPHILI¬ 

DAE) IN THE NETHERLANDS, WITH DESCRIPTION OF THEIR LARVAE. - ENT BER., A MST 49 (1): 

1-7. 

Abstract: The distribution of Helophorus croaticus Kuwert and H. pumilio Erichson is discussed together with habitat 

and life history. H. croaticus is new for the fauna of The Netherlands. H. pumilio is either brachypterous or has 

undeveloped flight muscles; H. croaticus is a ready flier. Descriptions of the third-instar larvae and the egg cocoons are 

made from reared material. The larval period of H. pumilio lasts about twice as long as in H. croaticus. 

Lingedijk 35, 4014 MB Wadenoijen 

Introduction 

In August 1983 I collected a $ of a Helophorus 

species, unknown to me, in a ditch bordering 

a Populus plantation 1 km west of Druten 

(Province of Gelderland). Examination 

showed, that the specimen belonged to 

Helophorus croaticus Kuwert, which is a new 

species for The Netherlands. No single Dutch 

specimen of H. croaticus was found in collec¬ 

tions. In the above mentioned Populus planta¬ 

tion I also found a population of H. pumilio, 

which is a rare species in The Netherlands. 

Extensive sampling (about 200 sites) in the 

river-clay area between the rivers Rhine and 

Meuse, showed that both species frequently 

occur here. Since the larvae of both species are 

undescribed, I took the opportunity to rear 

and describe them. 

Identification 

Identification of the adults of Helophorus spe¬ 

cies on external characters is not easy due to 

their variability. H. croaticus is a rather broad 

species with clearly mottled elytra and a short 

bronze-shining pronotum (fig. 1). The asym¬ 

metric last segment of the maxillary palp 

makes it easy to distinguish H. croaticus from 

the similar H. brevipalpis Bedel, which has a 

symmetric last segment (I very often found 
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brevipalpis together with croaticus). H. pumi¬ 

lio is smaller and darker with almost uniformly 

brown elytra (fig. 2). The antennae are 9-seg- 

mented (the resembling H. nanus Sturm has 8- 

Fig. 1. Helophorus croaticus Kuwert. (Scale line 1 mm). 
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Fig. 2. Helophorus pumilio Erichson. Scale line I mm). 

segmented antennae). The pronotum is widest 

in the middle, the pronotal grooves are narrow. 

The most reliable characters to identify the 

species are found in the male genitalia (fig. 3, 

4). Both species are included in the keys of 

Hansen (1987) and Cuppen et al. (in press). 

Material en methods 

Distribution maps are based on material in the 

following collections: Rijksmuseum van Na¬ 

tuurlijke Historie, Leiden (J. Krikken), Insti¬ 

tuut voor Taxonomische Zoölogie, Amster¬ 

dam (B. Brugge), and the private collections of 

J. G. M. Cuppen (Zetten), O. Vorst (Zeist) and 

the author. 

From April 1986 to March 1988 the locality 

west of Druten, with the large population of H. 

pumilio, was sampled at two months intervals 

throughout the year. A second locality, “Bol- 

dershof ’ at Druten, where a large population 

of H. croaticus was found, was sampled in the 

same way from April 1987 to March 1988. 

In order to obtain larvae, adults of H. pu¬ 

milio and H. croaticus from the localities near 

Druten were placed in boxes, about 12 cm 

long, 8 cm wide and 7 cm high, with approx¬ 

imately 1 cm water at one side and an artificial 

bank of clay at the other. The boxes were 

closed with plastic foil, pierced by small venti¬ 

lation holes. The beetles were kept at ambient 

temperature and were fed with filamentous 

algae. Both species placed their egg cocoons 1 

to 2 mm deep in the mud of the banks. These 

silk cocoons, which were easily found by the 

projecting masts, were removed and placed on 

wet filter paper. The larvae, which are non- 

aquatic (Angus, 1973) were reared on wet filter 

paper in separate boxes and fed with Tubifex. 

Distribution and ecology 

Helophorus croaticus 

In The Netherlands H. croaticus was collected 

from the localities Boven-Leeuwen, Druten, 

Ewijk, Hoek, Neerijnen, Waardenburg and 

Winssen, all situated along the river Waal in 

the province of Gelderland (fig. 14). 

H. croaticus has a mainly eastern distribu¬ 

tion from European Russia to Yakutsk in Sibe¬ 

ria (Angus, 1974); it is widespread in central 

Europe. It has a disjunct north-western distri¬ 

bution in Western Germany, ranging from 

Hessen (Nassau) to Nordrhein-Westphalia 

(Hulser Bruch near Krefeld (Horion, 1949)). 

This enclave now extends into The Nether¬ 

lands. Furthermore croaticus occurs in 

France; through the kindness of Dr. R Leblanc 

I received a specimen collected in north-eastern 

France (Viélaines near Troyes, 6.vi.l984, Le¬ 

blanc leg.). There is an isolated record from 

Belgium: a $ from Oostacker near Gent (d’Or- 

chimont, 1924). According to Angus (1974) H. 

croaticus lives in pools along the banks of the 

river Lena. In eastern Bavaria the species in¬ 

habits muddy banks along backwaters near 

rivermouths and in flooded plains (Hebauer, 

1980). 

In The Netherlands H. croaticus was only 

collected in the river-clay area, where it occurs 
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in river woods such as Populus plantations and 

willow-coppices, often with an undergrowth of 

Crataegus sp., Ribes rubrum L., Fraxinus ex¬ 

celsior L., Rubus sp. and Urtica dioica L. Most 

of these woods periodically have high ground- 

water levels. In spring the beetles are found 

along the water side of shaded ditches on clay 

bottoms covered with leaves and temporarily 

filled with water. These ditches have hardly any 

vegetation. 

Most adults were collected in spring. In 

July, August and September they were col¬ 

lected in small numbers in the drying ditches. 

There is only one winter record during a period 

of very high water level: a few specimens in the 

middle of February at Druten. Teneral speci¬ 

mens were found in August and September. 

Helophorus pumilio 

In The Netherlands H. pumilio was observed 

in the following localities: province of Gelder¬ 

land: Acquoy, Barchem, Boven-Leeuwen, 

Brakel, Buren, Doornenburg, Dreumel, Dru¬ 

ten, Duiven, Ewijk, Hoek, Loenen (Valburg), 

de Regulieren (Geldermalsen), Varik, Vuren, 

Waardenburg, Wely, Winssen; province of 

Utrecht: Zeist; province of Noord-Holland: 

Heemstede; province of Zuid-Holland: Hoog- 

blokland, Leiden, Rhoon, Vianen, Wassenaar; 

province of Noord-Brabant: Breda, Wijbosch- 

broek; province of Limburg: Amby, Exaten, 

Spaubeek, St. Odiliënberg (fig. 15). 

H. pumilio is distributed from central and 

eastern Europe to east Siberia; the western 

boundery runs from central France, Belgium 

and The Netherlands to Denmark (Hansen, 

1987). Near Leningrad H. pumilio was very 

common in pools left by melting snow (Angus, 

1974). In eastern Bavaria Hebauer (1980) col¬ 

lected pumilio in lowland Carex ditches and 

flooded meadows in early spring. As far as 1 

can verify the situation in The Netherlands, H. 

pumilio has been collected twice in reedland 

ditches and once in a damp Alnus/Fagus 

wood. The main habitat in The Netherlands 

seems to be Populus plantations with period¬ 

ically high groundwater levels. In the river-clay 

area many of these plantations are situated 

Figs. 3-4. Male genitalia. 3, Helophorus croaticus: 4, H. 

pumilio. (Scale line 0.2 mm). 

behind the river dikes. The plantations are 

flooded by seepage through the dikes when the 

water levels in the rivers are very high. The soil 

of these plantations consists of (often sandy) 

clay. They have an undergrowth of Crataegus 

sp., Salix sp., Ribes rubrum L., Ainus sp. and 

a luxuriant vegetation of Urtica dioica L. and 

Rubus sp., indicating a very eutrophic situa¬ 

tion. The shaded ditches have sparse or no 

vegetation, their bottoms are covered with 

leaves. 

Only in spring the adults actively seek the 

water side. In summer, autumn and winter 

they were exclusively collected high up the 

shore in the woodland soil. In the Populus 

plantation west of Druten I observed the bee¬ 

tles in abundance along the water side in Jan¬ 

uary, probably forced by the very high water 

level of that moment. In December 1987 this 

plantation was cut down, but it will be re¬ 

planted. 

Coexistence 

In the river-clay area the habitats of H. croa¬ 

ticus and H. pumilio show an overlap. In 25 
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Figs. 5-6. Egg cocoon. 5, Helophorus croaticus: 6, H. 

pumilio. (Scale line 1 mm). 

sites in total, both croaticus and pumilio oc¬ 

curred in 6 sites, croaticus only in 4 sites and 

pumilio only in 15 sites. However, H. pumilio 

was exclusively collected on sites with high 

groundwater levels, whereas H. croaticus 

seems to be indifferent to this factor. Contrary 

to pumilio, croaticus was never taken from 

unshaded places. 

Many other water beetles frequently occur 

in the investigated river woods. Some of them 

are worth mentioning because they are mainly 

distributed in the river-clay area: Hydrochus 

megaphallus Van Berge Henegouwen (Van 

Berge Henegouwen, 1988) and Cercyon ster- 

nalis Sharp. Besides H. pumilio two other spe¬ 

cies unknown from the river-clay area were 

discovered in the river woods: Hydraena brit- 

teni Joy (Cuppen & Cuppen, 1982) and 

Agabus chalconatus (Panzer) (Dr. E. J. van 

Nieukerken, pers. comm.). 

Flight capacity 

Ten specimens of H. croaticus were tested for 

flight. When placed at room temperature in 

lamp-light, they flew away within a few min¬ 

utes. 

Three flight-tests were made for H. pumilio, 

with about 25 specimens altogether, but I never 

saw a specimen fly. Dissection of 57 specimens 

from the population west of Druten showed 

that 63% were brachypterous and the remain¬ 

ing macropterous specimens had undeveloped 

flight muscles. 

Rearing 

Females of H. croaticus collected in the middle 

of April deposited egg cocoons within two 

days. The cocoon has a short, wide hollow 

mast (fig. 5). The larvae hatched after one week 

and climbed out of the cocoon through the 

mast. The duration of each instar was about 4 

days and after a fortnight the larvae were full- 

grown. The larvae always tended to crawl un¬ 

derneath the filter paper both at night and day 

(//. pumilio showed the same behaviour). 

Eight 2 of H. pumilio, collected in the begin¬ 

ning of January were dissected and showed 

their ovaries immature. In breeding experi¬ 

ments females from the same date started de¬ 

positing egg cocoons after 7 weeks (end of 

February). The cocoon possesses a very long 

and thin mast (fig. 6). The larvae hatched after 

11 to 13 days and left the cocoon after biting 

an aperture into the side or the bottom. A few 

larvae which were kept together with the 

adults, sometimes remained in holes in the 

earth. I observed one of these larvae eating a 

nematode. Rearing pumilio caused a lot of 

trouble due to high mortality, especially of the 

first instar larvae (about 90%). The first instar 

lasted about 12 days, the second and third 

instar varied from 8 to 13 days. The whole 

larval period took about a month. 

Description of larvae 

Of many Helophorus species only the third 

(last) instar larva can be identified. The third 

instar can be recognized by the longer and 

more slender urogomphi, of which segment 2 

is 5 to 8 times as long as wide. The distal seta 

on segment 3 is much shorter than the three 

segments together (fig. 7). 

The following diagnoses are based on reared 

larvae. For the characters mentioned reference 

should be made to the key by Angus (1973). 

With this key H. pumilio runs out to H. gra¬ 

nulans (Linnaeus) or H. brevipalpis Bedel, 
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whilst H. croaticus runs out to H. dorsalis 

Marsham (dr. R. B. Angus, pers. comm.). 

H. croaticus third instar larva 

Length of fullgrown larva without urogomphi 

4.8- 5.0 mm, width of head 0.50-0.54 mm, dis¬ 

tance between antennal insertions 0.33-0.35 

mm. Area around eyespots darkened. Last an¬ 

tennal segment comparitively long (fig. 8). Na¬ 

sale broad with many teeth on underside (fig. 

10). Mandible (fig. 12) with row of weakly 

developed lacinial teeth. Tuft of hairs present 

on outer retinacular tooth and a tuft of long 

hairs present on basal section of mandible. 

Head dorsally with dark spot between eyes. 

Pronotal and abdominal sclerites dark, clearly 

visible. Asperities extending on to the 7th seg¬ 

ment. Six reared larvae examined. 

H. pumilio third instar larva 

Length of fullgrown larva without urogomphi 

4.8- 5.2 mm, width of head 0.45-0.48 mm, dis¬ 

tance between antennal insertions 0.26-0.30 

mm. Area around eyespots darkened. Last an¬ 

tennal segment short (fig. 9). Nasale narrow, 

without fine teeth on the underside, only with 

two dorsal pegs (fig. 11). Mandible (fig. 13) 

with a row of large lacinial teeth, the 3 or 4 

basalmost ones pointed-triangular, and re¬ 

curved, so that the apices point basally (this 

character can be used for all instars). Outer 

retinacular tooth with tuft of hairs. Basal sec¬ 

tion of mandible with tuft of very short hairs. 

Head dorsally pale. Sclerites on pronotum and 

9th abdominal segment slightly mottled, other 

sclerites pale. Dorsal abdominal asperities ex¬ 

tending on to the 6th segment. Ten reared 

larvae were examined. 

Discussion 

A recent extension of the distribution area of 

H. croaticus might be suggested, as there is no 

Dutch record prior to 1983. However, the pos¬ 

sibility cannot be excluded that the species was 

overlooked in the past because of its local dis¬ 

tribution and special habitat. Although 

Figs. 7-11. Details of third instar larva. 7, Helophorus cro¬ 

aticus, urogomphus; 8-9: antenna. 8, H. croaticus: 9, H. 

pumilio: 10-11: underside of clypeus with nasale. 10, H. 

croaticus: 11,7/. pumilio. (Scale lines 0.2 mm). 

croaticus flies well it seems to be restricted to 

a few sites along the River Waal. 

The beetles can only be collected easily in 

spring, when they congregate in the water 

along the banks of the ditches. In the remain¬ 

ing part of the year they live in the dried-up 

ditches or in the wood soil. Probably both 

species have univoltine life-cycles as was shown 

in many other Helophorus species (Fernando, 

Figs. 12-13. Mandible of third instar larva. 12, 

Helophorus croaticus: 13, H. pumilio. (Scale line 0.2 mm). 
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Fig. 14. Distribution of Helophorus croaticus in The 

Netherlands. 

1958; Angus, 1973; Landin, 1980). I did not 

observe the non-aquatic larvae in the field, but 

it is likely they populate the drying ditches 

Fig. 15. Distribution of Helophorus pumilio in The 

Netherlands. 

in spring and early summer. 

All investigated specimens of H. pumilio 

from the population west of Druten appeared 

to be flightless. In Denmark, however, pumi¬ 

lio was found in drift on the seashore (Hansen, 

1987). As it is likely that these beetles had 

reached the shore by flight, I think a small part 

of a population can fly. 

Flightless species are dependent on stable 

biotopes, such as streams, boggy moorlands or 

old lakes (Jackson, 1973). Populus plantations 

evidently offer the flightless pumilio ade¬ 

quately stable habitats, notwithstanding the 

dynamic character, caused by the strong fluc¬ 

tuations of the water level. Seepage possibly 

tempers the drying-out of the soil in dry peri¬ 

ods. 

In Western Germany H. croaticus has been 

listed as a strongly endangered species (He- 

bauer, 1984). In The Netherlands croaticus and 

in a less degree pumilio are local insects, and 

in spite of a few large populations (Druten, 

Wijboschbroek) they are regarded as endan¬ 

gered (Cuppen et al., in press). Dike streng¬ 

thening, which is in progress along the rivers, 

will cause lowering of water levels in the adja¬ 

cent river woods by decreased seepage and in 

this way leads to loss of habitat of both species. 
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Taxonomy of the Delias mesoblema subgroup from Irian 
Jaya (Lepidoptera: Pieridae) 

Henk J. G. van Mastrigt 

MASTRIGT, H. J. G. VAN, 1989. TAXONOMY OF THE DELIAS MESOBLEMA SUBGROUP FROM IRIAN 

JAYA (LEPIDOPTERA: PIERIDAE). - ENT BER., AMST. 49 (1): 8-14. 

Abstract: A revision of the Delias mesoblema (Jordan, 1912) subgroup is presented on the basis of a study of recently 

collected specimens in the central mountain ranges of Irian Jaya, Indonesia. As now treated, four species are recognized 

within this subgroup, one of which is described as new. In addition, two new subspecies are described. 

Kotakpos 25, Wamena 99501, Indonesia 

Introduction 

Since 1983 1 have collected Delias butterflies 

extensively in the central mountain ranges of 

Irian Jaya (former Dutch New Guinea). This 

material, together with museum specimens, 

gives a new perspective on the Delias meso¬ 

blema subgroup. The butterflies of this sub¬ 

group are found at high elevations: over 1200 

m in the western region, over 1700 m in the 

centre and over 1850 m in the eastern part of 

the mountain ranges (fig. 13). No species of this 

group are yet known from Papua New Guinea. 

They fly over small rivers and streams in prim¬ 

ary woods, where the sun can easily come 

through. However, they do not appear to settle 

readily for they are underrepresented in as¬ 

semblages of Delias ssp. found at rest. 

Relatively speaking, the species of this sub¬ 

group are not very rare and normally are 

among the five to ten most common kinds of 

Delias. 

Depositories 

The abbreviations given below have been used 

in the lists of material and throughout the text. 

BMNH - British Museum (Natural His¬ 

tory), London 

DR - Private collection of Mr. David 

Rushen, Eastborne, United King¬ 

dom 

HM - Private collection of the author, 

Jayapura 

MGM - Private collection of Dr. M. G. 

Morris, Dorchester, United King¬ 

dom 

RMNH - Rijksmuseum van Natuurlijke 

Histone, Leiden 

ZMA - Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie, Zoölogisch Museum, 

Amsterdam 

Taxonomy 

The identity of Delias mesoblema and its 

relatives 

D. mesoblema was originally described by Jor¬ 

dan (January, 1912 - not 1911, as usually 

stated) from Mount Goliath in Irian Jaya 

(former Dutch New Guinea). Rothschild 

(1915) mentions D. mesoblema from the Cars- 

tensz Mountains. 

Talbot’s (1929) description of D. mesoblema 

and the distinguishing character of this species 

in his “Key to Forms” (p. 213) is obviously 

based on specimens from Carstensz Moun¬ 

tains and Menoo Valley. It does not fit D. 

mesoblema from the type-locality. He adds 

two characteristic features to Jordan’s descrip¬ 

tion: “a red stripe in the base of cellule 6 ex- 
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tending into 7” and “In cellule 1 b from near the 

base to the anal angle is a narrow and sharply- 

defined sulphur-yellow stripe”. These two new 

characteristics only correspond with the spec¬ 

imens from Carstensz Mountains (collected by 

the Wollaston expedition in 1913) and Menoo 

Valley (collected by C. F. & J. Pratt in 

1920/21). Talbot’s figure of D. mesoblema 

shows a female from Menoo Valley. 

Roepke (1955b) describes two subspecies: 

D. mesoblema flavistriga from Baliem Valley 

and D. mesoblema arabuana from the Wissel- 

lakes-area, which I raise here to specific rank. 

Finally D’Abrera (1977) illustrates a male 

and a female of D. m. mesoblema, correcting 

the misidentification of these figures as D. 

bakeri Kenrick, 1909 in the 1971 edition. My 

research shows that the male specimen belongs 

to D. flavistriga, whilst the female represents a 

new taxon in this subgroup. For the sake of 

completeness it may be mentioned here that 

D’Abrera’s (1971) figures of D. m. mesoblema 

in fact depict D. luctuosa Jordan, 1912. 

The Delias mesoblema subgroup 

This subgroup is probably monophyletic. The 

constituant species and subspecies have a spe¬ 

cific pattern on the underside of hind wing. The 

subgroup can be characterized as follows: Up- 

perside of fore wing white with black costa and 

black border along termen, which is much 

broader at apex than at tornus. Upperside of 

hind wing translucent white; pattern of under¬ 

side partly visible from above. Underside of 

fore wing white; black border of more or less 

same size as on upperside, with three yellow to 

orange apical spots and three very small termi¬ 

nal dots of same colour. Underside of hind 

wing with white basal mark, partly coloured, 

red or yellow. Black fascia distally bordered by 

red from costa in cell 7 to border at vein lb and 

surrounding a large discal pear-shaped area 

which comprises discal cell and inner parts of 

cells Cula, M3, M2 and M,, each having a 

distinct yellow patch. Ring fascia broadly con¬ 

nected with costal margin. Red line separated 

from black edge by one small and six large 

white patches, separated by black vein-streaks. 

This subgroup is a part of the iltis group as 

defined by Talbot, consisting of D. iltis Ribbe, 

1900 (including D. luctuosa as a subspecies), 

D. mesoblema, D. bakeri and D. callista Jor¬ 

dan, 1912. 

Key to (sub)species of Delias mesoblema 

subgroup 

1. Underside of hind wing with a sulphur- 

yellow streak from near the base to anal 

angle in cell 2A.. 3 

— Sulphur-yellow streak absent in cell 2A, 

which has the same greenish grey to yellow 

colour as cell 3A.2 

2. Basal pear-shaped mark on underside of 

hind wing anteriorly white, posteriorly yel¬ 

low and no red line along Rs (fig. 7) .... 

.. . D. mesoblema 

— Basal pear-shaped mark on underside of 

hind wing white, enclosing a proximal yel¬ 

low spot; a red line along Rs (fig. 10)_ 

.D. awongkor 

3. Basal pear-shaped mark on underside of 

hind wing white, enclosing a proximal red 

or yellow spot; a red line along Rs. . . . 4 

— Basal pear-shaped mark on underside of 

hind wing anteriorly white, posteriorly red; 

no red line along Rs.5 

4. White basal pear-shaped mark on under¬ 

side of hind wing with small yellow spot 

(fig. 11) ..D. flavistriga ilagaensis 

— White basal pear-shaped mark on under¬ 

side of hind wing with small red spot (fig. 

12) . ..D. flavistriga flavistriga 

5. Black border on upperside of fore wing 

narrow, not reaching discal cell (fig. 2) 

. ..D. arabuana arabuana 

— Black border on upperside of fore wing 

broad, reaching end of discal cell (fig. 3) 

...D. arabuana modioensis 

Delias mesoblema Jordan, 1912 

(figs. 1 & 7) 

Delias mesoblema Jordan, 1912:584;Talbot 1929:215-216 

(partim). 
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Delias mesoblema mesoblema] Roepke, 1955b: 215; D’A- 

brera, 1971: 136-137; D’Abrera, 1977: 136-137. 

Material examined: “Mt. Goliath,/5-7000 ft. 

Centr./Dutch N. Guinea/about 139° long.,/January 

1911/(A. S. Meek)”, $ lectotype, 2 99 paralectotypes, 

BMNH. 

Lectotype designation. Delias mesoblema was 

described from an unknown number of spec¬ 

imens. The BMNH collection contains one 

male and two females. The male is designated 

lectotype and the females have been labelled 

paralectotypes by the present author. 

Diagnosis 

The combination of the following characteris¬ 

tic features on the underside of the hind wing 

distinguishes D. mesoblema from the other 

species in this subgroup: the basal mark is 

anteriorly white and posteriorly yellow; there 

is no red line along Rs; cell 2A there has no 

sulphur-yellow streak, but cells 2A and 3 A are 

uniformly greenish grey (sometimes yellow¬ 

ish). 

Description 

$. Upperside of fore wing: black border nar¬ 

row, with one very vague subapical spot. Inner 

edge of black border slightly serrate. Black 

border forms very thin line on upperside of 

hind wing. Underside of fore wing with black 

border as on upperside, with three yellow sub- 

apical spots and three small terminal dots. Un¬ 

derside of hind wing with basal mark which is 

anteriorly white and posteriorly yellow. Thick, 

short red line along median vein in discal cell. 

Black border with discrete triangular terminal 

spots. 

Length of fore wing: 26 mm. 

9. Upperside of fore wing white. Black border 

broader than in <J, with one small and two 

large subapical spots, three or four vague ter¬ 

minal dots; inner edge smooth. Upperside of 

hind wing white with black triangles on ends 

of veins. Underside of fore wing white; black 

border of same size as on upperside, with three 

yellow subapical spots and three yellow termi¬ 

nal dots. Underside of hind wing as in but 

black triangular terminal spots are more 

obvious and black fascia slightly broader. 

Length of fore wing: 25-26 mm. 

Delias arabuana Roepke, 1955 stat. nov. 

Diagnosis 

Delias arabuana differs from Delias meso¬ 

blema in the sulphur-yellow streak in cell 2A 

on underside of the hind wing and a posteriorly 

red, pear-shaped basal mark. 

Delias arabuana arabuana Roepke, 1955 

(figs. 2 & 8) 

Delias mesoblema arabuana Roepke, 1955b: 216-217, PI. 

V, fig. 9 S; D’Abrera, 1971: 137; D’Abrera, 1977: 137. 

Delias mesoblema] Rothschild, 1915: 7; Talbot, 1929: 215- 

216 (partim). 

Material examined. Arabu Valley, 1750 m, x.1939, 

Boschma, $ holotype, 1 $ paratype, RMNH; same data, 

1 S paratype, BMNH; Snow Mountains, Utakwa River, 

1200-1800 m, i-ii. 1913, Wollaston, 10 BMNH; Tugu- 

wai, 1750 m, ix.1976, x.1978, Van Mastrigt, 2 HM: 

Udatede, 1700 m, xii.1980, Van Mastrigt, 1 HM; Tem- 

bagapura, 1900 m, xi.1979, Van Mastrigt, 5 HM; 

same data, 2 DR; Bidogai, 1900 m, ii. 1982, Van 

Mastrigt, 1 HM; Ilaga, 1950 m., x.1983, Van Mastrigt, 

3 SS, HM; Ilaga, 1950-2350 m, xi.1985, Van Mastrigt, 12 

SS, HM; same data, 5 ZMA; Enaro River, 1750 m, 

V. 1984, Van Mastrigt, 1 HM. 

Description 

$. Upperside of fore wing with very narrow 

black border, with one or two indistinct sub¬ 

apical spots. Inner edge of black border 

smooth, not serrate. Upperside of hind wing 

with a very thin black borderline. Underside of 

fore wing with black border as on upperside, 

with three, almost totally dark yellow subap¬ 

ical spots and three small, yellow terminal dots. 

Underside of hind wing with basal mark ante¬ 

riorly white and posteriorly red; a short, thick, 

red line along median vein. Five yellow patches 

in discal area very variable in size and colour 

(from pale yellow to orange). Width of black 

and red fascia very variable. These variations 

are not determined according to locality. Black 

terminal spots shallow, weakly triangular. 

Length of fore wing: 26-30 mm. 

Ç. Unknown. 
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Onder redaktie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insekten R.U.U. 
Postbus 80.08b, 3508 TB Utrecht 

Het Bestuur wenst alle leden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!!! 

VERGADERAGENDA 
In het vorige Verenigingsnieuws waren de onderstaande data al vermeld: 
Wintervergadering 11 februari 1989, in de Jaarbeurs, te Utrecht 
Lentevergadering 22 april 1989, te Amsterdam 

ZomerbijeenkomiF 9, 10 en 11 juni 1989, te .? 

EERSTE OPROEP VOOR DEELNAME AAN DE ZOMERBIJEENKOMST 

Hoewel in de volgende afleveringen van Verenigingsnieuws meer informatie 
over de respektievelijke vergaderingen zal volgen, wil de secretaris 
alvast meedelen dat er door het Bestuur, en met name door dhr. C.J. 
Zwakhals, hard gewerkt wordt aan de organisatie van de komende 
ZOMERBIJEENKOMST. Die wordt zéér de moeite waard. Houdt dus beslist het 
hierboven aangegeven weekend in juni vrij. De formule: een schitterend en 
entomologisch-interessant gebied, entomologische programma's, en 
verblijfsmogelijkheden die aantrekkelijk zijn voor jong en oud, en ook 
zowel voor degenen die komfort of luxe (in een hotel) willen, als voor onze 
leden die een eenvoudiger verblijf wensen. De plaats van samenkomst wordt, 
met andere details, volgende maand door de organisatoren bekend gemaakt. 
Bovendien zal er op de WINTERVERGADERING (let op: 11 februari a.s. in 
Utrecht) al uitgebreide informatie beschikbaar zijn. Mocht u op de 
ZOMERBIJEENKOMST een entomologisch programma willen uitvoeren waarvoor u de 

medewerking van enkele geïnteresseerde NEV-ers, zoudt kunnen/willen 
gebruiken, neem dan s.v.p. spoedig contact op met de coördinator, dhr. 
Zwakhals, tel. 01831-1402 (huis) of 030-532848 (werk). 

SECTIE EVERTS 

De sectie EVERTS heeft voor 1989 onderstaand programma vastgesteld. 
Zaterdag 4 februari: Bijeenkomst Den Haag in het Museon. Ochtendprogramma: 
algemene verzameltechnieken en i.h.b. zeven van allerlei nestmaterialen, 
mogelijkheden van het plaatsen van vangpotten, onderzoek aanspoelsel langs 

rivierdijken. Enkele coleopterologen zullen zelf ontwikkelde technieken 
demonstreren. Middagprogramma: Collectie bekijken en onderlinge contacten 
met controle determinaties door specialisten. Zaterdag 27 mei: Dagexcursie 
Haaksbergerveen. Zaterdag 16 september: Dagexcursie Weerter Bos. Zaterdag 
25 oktober: Ochtendprogramma staat nog niet vast. Middagprogramma: 
Collectie bekijken en onderlinge contacten etc.. Uitgebreidere informatie 
wordt de leden van de sectie EVERTS toegezonden. Niet-leden kunnen 
informatie opvragen bij de secretaris van de sectie, Henk Vallenduuk, tel. 
03200-21013. 

BERICHTEN VAN DE REGIONALE AFDELINGEN VAN DE NEV 
AFDELING N0QRD-H0LLAND EN UTRECHT 

De eerstvolgende bijeenkomsten van de Afdeling zijn vastgesteld op: 
woensdag 25 januari en woensdag 22 maart. Aanvang: 20.00 uur precies; in de 
kantine varT de afd. Entomologie van het Inst. voor Taxonomische Zoölogie 
(Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, Amsterdam. Kosten ongev. 1,50 
p.p. per avond, incl. koffie! Ter informatie voor belangstellenden en 
nieuwe leden: de bijeenkomsten hebben een informeel karakter en zijn vooral 
bedoeld om de contacten tussen de leden te bevorderen en geven tevens de 

gelegenheid om over andere entomologische terreinen meer te weten te komen. 

Introducé's, vrienden, vriendinnen, echtgenotes zijn van harte welkom! 
Informatie: Ben Brugge, secr.-penningmeester, tel. 020-5256258. 



AFDELING ZUID-HOLLAND 
De eerstkomende bijeenkomsten van de Afdeling Zuid-Holland worden gehouden 

op dinsdag 10 januari, woensdag 22 februari en dinsdag 4 april. Alle 
bijeeenkomsten zijn in het Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden 
Raamsteeg 2, en beginnen om 20.00 uur. Voor nieuwe leden het volgende: de 
bijeenkomsten hebben een informeel karakter en dienen vooral om het contact 
tussen de leden in een afdelingsgebied te bevorderen. Uiteraard zijn ook 
dit seizoen belangstellenden en vrienden welkom om zonder enige 
verplichting de vergaderingen bij te wonen. Informatie: Meindert Hielkema, 
secr.-penningmeester, tel. 01820-32235. 

AFDELING NOORD 
De heer F.M. Smit heeft het secretariaat van de Afdeling Noord overgedragen 
aan dhr. H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, tel. 05120-20986. 

BERICHTEN VAN DE CIN 

Het door onze COMMISIE VOOR INVENTARISATIE EN NATUURBESCHERMING 
georganiseerde symposium over "Insektenfauna en Natuurbeheer" (22 oktober 

jl. te Utrecht) is een groot succes geworden. Onder de 300 deelnemers waren 
veel NEV-ers, maar, naast personen werkzaam in het natuurbeheer, ook veel 
leden van de KNNV en de NJN. In verband met de aktiviteiten van de CIN 
volgen hieronder twee berichten die reeds aangeleverd waren voor publikatie 
in het verenigingsnieuws van November jl.. 

"MICROBIOTOPEN VAN MICROFAUNA" 

E)e Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming heeft onder deze 
titel een brochure uitgebracht over microbiotopen, dat zijn kleine 
onderdelen van het landschap, "van een konijnenkeutel tot een braambosje", 

die ondanks hun geringe grootte van wezenlijk belang zijn voor de 
entomofauna van een gebied. In de brochure wordt achtereenvolgens het 
belang van microbiotopen besproken, komen de belangrijkste microbiotopen 

aan de beurt, en worden tenslotte concrete aanbevelingen voor het beheer 
gedaan. 
De brochure is uitgereikt aan alle deelnemers van het symposium 
"Insektenfauna en Natuurbeheer", dat op 22 oktober j.l. werd gehouden. Het 
is de bedoeling dat mettertijd de teksten van de gehouden voordrachten 
worden uitgegeven door de uitgeverij van de KNNV. Degenen die het symposium 
gemist hebben, en toch graag nu al de brochure willlen lezen kunnen deze 

met een briefkaartje gratis bij de bibliotheek van de NEV aanvragen. 

BEHEER KALKGRASLANDEN OP DE WRAKELBERG 

De Wrakelberg is, zoals bekend, één van onze zeer goede 
kalkgraslandterreinen in Zuid-Limburg. Een terrein van dit type houdt zich 
helaas niet zelf in stand, maar moet worden beheerd. Ooit was begrazing 
door schapen - niet permanent, maar regelmatig als kudde op bezoek - het 
haast onbewust uitgevoerde beheer van dit soort terreinen. Nu het een 

reservaat is met een afrastering moet de beherende instantie maar zorgen 
dat de waarde van het terrein gehandhaafd blijft. In dit geval is dat 
Staatsbosbeheer. Om ook de entomologische waarden in stand te houden geeft 
de Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming regelmatig goed 
bedoelde aanwijzingen aan de beheerder, die daar graag op inspeelt. Er doet 
zich echter wel een probleem voor. Iedere onderzoeker van dat terrein, 
meestal een specialist in een bepaalde insectengroep, komt met zijn eigen 
specifieke wensen voor het beheer. Wanneer die eisen niet helemaal op 
elkaar aansluiten, of zelfs strijdig lijken te zijn, wordt het erg moeilijk 
er mee te werken. De Commissie wil graag het initiatief nemen om te komen 
tot een gezamenlijk plan namens de entomologen. Wij willen daarom zo snel 
mogelijk een ieders wensen en ideeën horen om dan in gezamenlijk overleg 

tot een eenduidig advies te kunnen komen. Hebt u iets bij te dragen, meldt 

u zich dan zo spoedig mogelijk bij de secretaris van de CIN: P.J. van 
Helsdingen, Raamsteeg 2, 2311 PL Leiden, tel. 071-143844 (werk) of 071— 

175620 (thuis). 

ii 



NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK NR. 139 

Het is gebleken dat sommige lezers van deze "Nieuwe Aanwinsten" (en ook van 

de rubriek "Nieuwe Literatuur" in Entomologische Berichten) in de mening 

verkeren dat in deze lijsten alleen publicaties worden opgenomen die naar 

de mening van de bibliothecaris speciale aanbeveling verdienen. Dit is 

onjuist. 

In de "Nieuwe Aanwinsten" worden alle binnengekomen boeken en andere losse 

publicaties opgenomen. 

In de rubriek "Nieuwe Literatuur" in EB worden nieuwe boeken opgenomen die 

door de uitgever ter recensie worden aangeboden. De redaktie is deze rubriek 

begonnen omdat volledige boekbesprekingen te veel ruimte gingen innemen. 

In de rubriek "Boekbesprekingen" zullen in het vervolg nog slechts bijzonder 

opmerkelijke boeken besproken worden. 

Actes des colloques insectes sociaux. Edités par l’Union Internationale 

pour l’Etude des Insectes Scoicaux vol. 3 (1985), vol. 4 (1987). 

Africanized honey bees and bee mites, 1988. G.R.Needham a.o. eds. (Ellis 

Horwood, Chichester). 

The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary. J.D.Hunt & E.de Jong 

eds. Catalogus Rijkmuseum Paleis Het Loo, augustus-november 1988. 

Askew, R.R., 1988. The dragonflies of Europe (Harley Books, Colchester). 

Bienko, G.J.B., 1936. Insectes, Dermaptères. Fauna USSR 5. 

Carter, D.J. & B.Hargreaves, 1987. Thieme’s rupsengids voor de Europese dag¬ 

en nachtvlinders (Thieme, Zutphen). 

Cronau, J.Ph., 1988. Insektenvriendelijk natuurbeheer. Een literatuurstudie 

met aanbevelingen voor de randstadgroenstruktuur. 

Dastych, H., 1988. The Tardigrada of Poland. Monografie Fauny Polski 16. 

Davies, M. & J.Kathirithamby, 1986. Greek insects (G.Duckworth, London). 

Doorn, A.van, 1988. Reproductive dominance in bumblebees: an etho-physiolo- 

gical study. Proefschrift, Utrecht. 

Ehanno, B., 1987. Les Héteropteres mirides de France lb, lia & lib. Inven¬ 

taires de Faune et de Flore nr. 39, 40 & 42. 

Forsythe, T.G., 1987. Common ground beetles. Naturalist’ Handbook 8. 

Gonseth, Y., 1987. Verbreitungsatlas der Tagfalter der Schweiz (Lepidoptera, 

Rhopalocera). Documenta Faunistica Helvetica 6. 

Goode, J., 1984. Insects of Australia with illustrations from the classic 

The Insects of Australia and New Zealand by R.J.Tillyard. Reprint. 

Angus & Robertson, London. 

Holloway, J.D., J.D.Bradley & D.J.Carter, 1987. Lepidoptera. CIE Guides 

to Insects of Importance to Man 1. 

Holloway, J.D., 1988. The moths of Borneo, part 6: Arctiidae, Syntominae, 

Euchromiinae, Arctiinae, Aganainae. Southdene Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 

The Hymenoptera, 1988. I.Gauld & B.Bolton eds. (Oxford University Press). 

Jacques, R.L., 1988. The potato beetles. The genus Leptinotarsa in North 

America (Coleoptera, Chrysomelidae). Flora & Fauna Handbook 3 

Jobling, B., 1987. Anatomical drawings of biting flies. (Brit. Mus., London). 

Kelton, L.A., 1983. Plant bugs on fruit crops in Canada. Heteroptera, 

Miridae. Mongr. Res. Br. Agric. Canada 24. 

Kormann, K., 1988. Schwebfliegen Mitteleuropas. Vorkommen, Bestimmung, 

Beschreibung. (Ecomed, Landberg a. L.). 

Kosztarab, M. & F.Kozar, 1988. Scale insects of Central Europe. Series 

Entomologica 40. 

Maibach, A. & C.Meier, 1987. Verbreitungsatlas der Libellen der Schweiz 

(Odonata). Documenta Faunistica Helvetica 4. 



Matthews, E.G., 1987. A guide to the genera of beetles of South Australia 

part 5 Polyphaga: Tenebrionoidea. Spec. Educ. Bull. Series 8. 

Matthysse, J.G. & M.H. Colbo, 1987. The Ixodic ticks of Uganda together 

with species pertinent to Uganda etc. (Ent. Soc. America). 

Migdoll, I., 1988. Field guide to the butterflies of Southern Africa. 

(New Holland Press, London). 

Miksic, R., 1987. Monographie der Cetoniinae der paläarktischen und orien¬ 

talischen Region Band 4. 

Minimilieus van minifauna: Microbiotopen van ongewervelde dieren.Uitgegeven 

door Commissie Inventarisatie en Natuurbescherming NEV. 

Murphy, F., 1982. Keeping spiders, insects and other land invertebrates in 

captivity. (J.Bartholomew, Edinburgh). 

Nederlandse Oecologische Flora, wilde planten en hun relaties 2. E.J.Weeda 

e.a. eds. (IVN, Amsterdam); idem deel 3. 

Negrache, P.P. & C.T.S.Hernandez, 1987. Revision de la familia Malachiidae 

Erichson (Insecta: Coleoptera en Marruecos. (Goecke & Evers, Krefeld). 

Neumann, V., 1985. Der Heldbock Cerambyx cerdo. Brehm Bücherei nr. 566. 

Newlands, G., 1986. Spiders. (Struik Publ., Cape Town). 

Ortega, A.V., 1980. Libelulas. Bibliotecas y Cultura Popular, Pamplona. 

Passera, L., 1987. L'organisation sociale des fourmis. (Privat, Toulouse). 

Pinratana, A., 1987. Butterflies in Thailand vol. 6. (Viratham Press, 

Bangkok). 

Plant, C.W., 1987. The butterflies of the London Area.. (London Natural His¬ 

tory Society). 

Ruttner, F., 1988. Biogeography and taxonomy of honeybees. (Springer, Berlin). 

Sauvons les Papillons. Les connaître pour mieus les protéger. J. Blab a.o 

eds. (Otto Maier, Paris). 

Smith, A.M., 1986. How to keep Tarantulas. (Fitzgerald Publ., London). 

Smith, K.G.V., 1986. A manual of forensic entomology. (British Mus., London). 

Sponga, M.A.G., 1987. Aracnidos de Venezuela. Opiniliones Laniatores.Fam. 

Phalangodidae y Agoristenidae. (Ac. Cienc. Fis. Mat.Nat., Caracas). 

Stiling, P.D., 1986. Butterflies and other insects in the Eastern Caribbean. 

(MacMillan, London). 

Stoker, K., 1988. De verspreiding van de rode bosmieren op de Hoge Veluwe. 

(Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem). 

Stoll, G., 1987. Natural crop protection based on local farm resources in 

tropics and subtropics. (J.Margraf, Langen). 

Takaoka, H., 1983. The blackflies (Diptera: Simuliidae) of the Philippines. 

(Japan Soc. Promotion Science, Tokyo). 

Tashiro, H., 1987. Turfgrass insects of the United States and Canada. 

(Corneel. Univ. Press, Ithaca). 

Thompson, J.L.C., 1988. Evolution and adaptation of terrestrial arthropods. 

(Springer, Berlin). 

Väri, L. & D.Kroon, 1986. Soutern Africa Lepidoptera. (Transvaal Museum, 

Pretoria). 

Verkerke, W., 1988. Anatomy and reproductive biology of some African Ficus 

species (Moraceae). Proefschrift, Univ. Amsterdam. 

AANBIEDING ENTOMOLOGISCHE BOEKEN 

Arnold, 1939 Bestimmungstabellen europäischen Käfer, Carabidae. ƒ 15.- 

Breuning, 1932-1937. Bestimmungstabellen Carabus, 7 delen compleet ƒ 150.- 

Horion, 1951. Verzeichnis Käfer Mitteleuropas. 2 delen, ƒ 25.- 

Loew, 1940. Bemerkungen über die in der Posener Gegend einheimischen Arten 

mehrerer Zweiflügler-Gattungen. ƒ 50.- 

Sack, 1913. Die Gattung Merodon Mgn. ƒ 15.- 

Sack, 1932. Lindner vol. 31: Syrphidae ƒ 150.- 

W.Maassen, Azaleahof 25, 1115 DH Duivendrecht. tel. 020-909124. 
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Figs. 1-6. Butterflies of the Delias mesoblema subgroup; uppersides. 1, D. mesoblema 9 paralectotype; 2, D. arabuana 

ambuana, $ Ilaga; 3, D. arabuana modioensis, $ holotype; 4, D. awongkor, $ holotype; 5, D. flovistriga ilagaensis, <5 

holotype; 6, D. flavistrigo fiavistriga, $ River Mil, between Welesi and Walaik. Figures 0.77 X natural size. 

Figs. 7-12. Butterflies of the Delias mesoblema subgroup; undersides. 7, D. mesoblema, 9 paralectotype; 8, D. arabuana 

arabuana, q Ilaga; 9, D. arabuana modioensis, o' holotype; 10, D. awongkor, (5 holotype; 11, D. flovistriga ilagaensis, 

o holotype; 12, D. flovistriga flavistrigo, $ River Mil, between Welesi and Walaik. Figures 0.77 X natural size. 
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Fig. 13. Distribution of the 

(sub)species of the Delias meso- 

blema subgroup. 

Delias arabuana modioensis subsp. nov. 

(figs. 3 & 9) 

Delias mesoblema; Talbot 1929: 213; 215-216 (partim), pi. 

xlii fig. 8 $. 

Delias mesoblema mesoblema; D’Abrera 1971: 136 fig. $; 

D’Abrera 1977: 136 fig. $. 

Types. Holotype “Irian Jaya 1450 m/Modio, Ma- 

pia/29.v.l984 HvM”, ZMA. Paratypes: Modio, Irian 

Jaya, 1450 m, iv. 1979, iii.1984, Van Mastrigt, 3 $<$, HM; 

same location, iii. 1985, M. G. Morris, 1 ft, MGM; Menoo 

Valley, Weyland Mnts, xi-xii-i. 1920-21, C. F. & J. Pratt, 

2 SS, 2 $$, BMNH. 

Description 

$. Differs from nominate form in having a 

much broader black border un upper- and 

underside of fore wing, which comes very close 

to cell (with an exception of one specimen from 

Menoo Valley in which black border on upper- 

side is more reduced in cells M, and inner 

edge of black border rounded. One quite clear 

subapical spot on upperside of fore wing and 

sometimes a second indistinct one. Yellow 

spots in the white central part on underside of 

hind wing deep yellow. 

Length of fore wing: 26-29 mm. 

Ç. Upperside of fore wing white, sometimes 

with yellowish bloom, with broader black 

border than in having two subapical spots 

and one or two indistinct terminal dots. Hind 

wing white with 4-4.5 mm broad, black border, 

sometimes having a row of five spots which are 

more indistinct in cells M3 and M2. Underside 

of fore wing with 1 mm broader black border 

as on upperside, with three yellow subapical 

spots and three very small terminal dots. Un¬ 

derside of hind wing as in $, but submarginal, 

black fascia broader and with smaller white 

spots between red fascia and black triangular 

terminal spots. 

Length of fore wing: 26-27 mm. 

Derivation of name. The subspecies is named 

after the type-locality, the village Modio in the 

foothills of the Weyland Mountains, Irian 

Jaya. 

Delias flavistriga Roepke, 1955 stat. nov. 

Diagnosis 

Delias flavistriga differs from D. mesoblema 

and D. arabuana in underside of hind wing in 

having a white basal mark, which includes a 
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proximal red (ssp. flavistriga) or yellow (ssp. 

ilagaensis) spot. Red line along M5, longer and 

narrower than in Delias mesohlema, forms V- 

shaped figure with red line along Rs. The sul¬ 

phur yellow streak in cell 2A is present as in 

D. arabuana. 

Delias flavistriga flavistriga Roepke, 1955 

(figs. 6 & 12) 

D. mesoblema flavistriga Roepke, 1955b: 215-216; pi. V 

fig. 10 $, pi. VII fig. 8 3; D’Abrera, 1971: 137. 

D. bakeri; D’Abrera 1971: 137 fig. 

D. mesoblema mesoblema; D’Abrera 1977: 137 fig. 

Material examined. Most Forest Camp, 2700 m, 

25.x. 1938, Toxopeus, 3 holotype, RMNH; same data, but 

19.x.-5.xi. 1939,7 33, 4 99 paratypes, RMNH; same data, 

1 S, 1 9 paratypes, BMNH; Ibele Camp, 2250 m, xi. 1938, 

Toxopeus, 2 S3 paratypes, BMNH; Daela, Irian Jaya, 

2000 m, 19.ix. 1984, Claudio, 1 3, HM, 6-7.iii.1985, Van 

Mastrigt, 11 33, HM; same data, 9 33, ZMA; Ibele, Irian 

Jaya, 1800 m, 8.iii.l985, Van Mastrigt, 3 33, HM; same 

data, 3 33, ZMA; River Mil between Welesi and Walaik, 

Irian Jaya, 2000 m, 20.iii.1985, Van Mastrigt, 3 33, HM, 

16.viii.1986, Van Mastrigt, 6 33, HM; 23.viii.1986, Van 

Mastrigt, 4 S3, HM; 5.ix. 1986, Van Mastrigt, 2 33, HM; 

19.ix. 1986, Van Mastrigt, 2 33, HM; 12.ix.1986, Van 

Mastrigt, 6 33, ZMA; route Daela-Ibele, 8.iii. 1985, Van 

Mastrigt, 6 33, ZMA. 

Description 

$. Upperside of fore wing with black border, 

width anteriorly approx. 10 mm, along M3 

approx. 5 mm and along 1A+2A only 1 mm, 

with two (or seldom one) subapical spots. Two 

specimens of a very large series from Welesi, 

Baliem Valley, have three white dots along 

termen. Inner edge of border irregular. Upper- 

side of hind wing white with black terminal 

line. Underside of fore wing creamy white, 

sometimes with yellow bloom, and strongly 

reduced black border ( 1 mm narrower than on 

upperside); inner edge of black border irregu¬ 

lar. Three subapical spots and three dots along 

termen partly (half) filled in with yellow. Un¬ 

derside of hind wing with red proximal spot, 

shortly extending along lower margin, in white 

pear-shaped basal mark. Ring fascia con¬ 

nected with costal margin over a length of 3 

mm. Ends of veins with black, markedly trian¬ 

gular spots. Sharply defined yellow streak of 

variable size in cell 2A, extending from near 

base to anal angle. 

Length of fore wing: 24-27 mm. 

Ç. Upperside of fore wing creamy white with 

broad blackish border including upper part of 

cell, but leaving comer of cell M2 white. Inner 

margin slightly arcuate. Posterior end broad. 

Two elongate white subapical spots. Upperside 

of hind wing creamy with incomplete black 

border, consisting of an outer and an inner 

band, both beginning at vein Rs, former com¬ 

poses of black terminal triangles, inner one 

ends diffusely between veins Cula and CuIb. 

Underside as in male, but pattern and colou¬ 

ration more marked and vivid, with slight trace 

of lemon yellow at base of fore wing, and 

yellow patches in hind wing darker, more 

orange. 

Length of fore wing: 26 mm. 

Delias flavistriga ilagaensis subsp. nov. 

(figs. 5 & 11) 

Types. Holotype 3- “Irian Jaya 2350 m/Ilaga, river Na- 

mugun/9.xi. 1985/ Van Mastrigt”, ZMA. Paratypes: same 

data, 5 33, HM; same data, 8 33, ZMA; Nakimome 

(Ilaga), 2150 m, 24-26.X.1983, Van Mastrigt, 7 33, HM; 

same data, 1 3, ZMA; same locality, 5-8.xi. 1985, Van 

Mastrigt, 9 33, HM; same data, 2 33, ZMA; Tuguwai, 

1750 m, 7.iii. 1978, Van Mastrigt, 1 3, HM. 

Description 

$. Differs from nominate form in having black 

lunulate border on upperside of hind wing and 

white basal mark enclosing proximal, yellow 

spot on underside of hind wing. 

Upperside of fore wing as in subsp. 

flavistriga usually with one vague subapical 

spot, but some specimens have several indis¬ 

tinct dots. Inner edge of border serrate. Upper- 

side of hind wing white, with lunulate black 

border. Underside of fore wing as subsp. 

flavistriga, but inner edge of black border ser¬ 

rate. Three subapical spots and three dots 

along termen partly filled in with yellow. Un¬ 

derside of hind wing as in subsp .flavistriga, but 

connection between ring fascia and costal mar¬ 

gin broader and proximal spot in white pear- 

shaped mark in base of cell 7, is yellow instead 

of red. 
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Length of fore wing: 24-27 mm. 

Ç. Unknown. 

Derivation of name. Ilaga is the name of the 

valley where this species is quite common. 

Delias awongkor spec. nov. 

(figs. 4 & 10) 

Types. Holotype “Irian Jaya Star Mountains/ 

Abmisibil 1920 m/River Oktanglap/17-19.vii.1987/Van 

Mastrigt”, ZMA. Paratypes: same data, 10 ZMA; 

same locality, 10-16.ix. 1985, Van Mastrigt, 18 HM; 

same data, 6 DR; same data, 1 ZMA; same locality, 

V.1986, 1 S, ZMA; same locality, 20.x. 1986, 2 

RMNH, 15.ii.1987,2 RMNH; Abmisibil, in. 1985, M. 

Morris, 1 MGM; same data, 1 <5, HM. 

Diagnosis 

This species differs from D. flavistriga in hav¬ 

ing a more reduced black border on upperside 

of fore wing and no sulphur-yellow streak in 

cell 2A on underside of hind wing. It differs 

from D. mesoblema in underside of hind wing 

in having a proximal yellow spot instead of a 

posterior stripe in the pear-shaped basal mark 

and a red line along Rs. 

Description 

$. Upperside of fore wing with relatively nar¬ 

row, black border with small subapical spot 

and occasionally a second indistinct one and 

with smooth, not serrate inner edge. Upperside 

of hind wing as in D. flavistriga flavistriga and 

not lunulate as in D. flavistriga ilagaensis. Un¬ 

derside of fore wing sometimes with yellow 

bloom; black border not reaching tornus and 

its inner edge irregular. Three small subapical 

spots partly filled in with yellow to yellow- 

orange. Along termen two, or occasionally 

three, small yellow dots. Base of midcell is 

yellowish. Underside of hind wing as in D. 

flavistriga ilagaensis, but without yellow streak 

$. Unknown. 

in cell 2A. Colour of patches in discal area 

variable from yellow to orange. 

Length of fore wing: 24-26 mm. 

Derivation of name, “awongkor” is the local 

word for butterfly in the Sibil-language. 
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Psallus confusus en Psallus mollis in Nederland 
(Heteroptera: Miridae) 

Berend Aukema 

AUKEMA, B., 1988. PSALLUS CONFUSUS AND PSALLUS MOLLIS IN THE NETHERLANDS (HETERO¬ 

PTERA: MIRIDAE. - ENT BER., AMST. 49 (1): 15-17. 

Abstract: Examination of male genitalia of material identified as Psallus diminutus (Kirschbaum, 1856) in Dutch 

collections revealed the occurrence of both Psallus confusus Rieger, 1981 and P mollis (Mulsant, 1852) in The 

Netherlands. P confusus is widespread and rather common, whereas mollis is recorded only from the provinces of Noord- 

Brabant and Overijssel (one locality each). Differential characters between the males and notes on their biology and 

distribution are given. 

Pomona 66, 6708 CC Wageningen. 

Inleiding 

Psallus diminutus (Kirschbaum, 1856) werd 

voor het eerst uit Nederland vermeld door 

Fokker (1885). Reclaire (1948) rubriceert 

diminutus in zijn Naamlijst der in Nederland 

en het omliggend gebied waargenomen want¬ 

sen als tamelijk verbreid. Woodroffe (1957) 

ontdekte dankzij onderzoek van de mannelijke 

genitaliën van de Britse Psallus-soorten een 

dubbelganger van diminutus, die hij masseei 

noemde. Kerzhner (1964) toonde vervolgens 

aan dat masseei conspecifiek was met de tot 

dan toe als Mediterraan beschouwde Psallus 

mollis (Mulsant, 1852). Rieger (1981) tenslotte 

achterhaalde de ware identiteit van het type- 

materiaal van diminutus: van de type-serie van 

17 exemplaren, bewaard in de collectie van het 

museum te Wiesbaden, bleek het enige manne¬ 

tje te behoren tot mollis. De tot dan toe als 

diminutus aangeduide soort gaf hij de nieuwe 

naam confusus. 

De synonymie van beide soorten ziet er nu 

als volgt uit: 

Psallus confusus Rieger, 1981 

Syn.: P diminutus auct, non Kirsch¬ 

baum, 1856 

Psallus mollis (Mulsant, 1852) 

Syn.: P. diminutus (Kirschbaum, 1856) 

P. masseei Woodroffe, 1957 

Slechts de mannetjes zijn met zekerheid van 

elkaar te onderscheiden aan de hand van ver¬ 

schillen in de bouw van de aedeagus (fig. 1 en 

2) en op grond van verschil in beharing van de 

dorsale zijde van het genitaal segment (Rieger, 

1981; Woodroffe, 1957). Uiterlijk lijken ze veel 

op de algemene Psallus varians (Herrich- 

Schäffer), die echter iets groter is: Woodroffe 

(1957) geeft als lichaamslengte 3.4-3.7 mm 

voor confusus, 3.5-3.7 mm voor mollis en 3.8- 

4.5 mm voor varians. 

Psallus confusus en P. mollis in Nederland 

Het Nederlandse collectiemateriaal werd gro¬ 

tendeels gereviseerd, teneinde vast te stellen 

welke soorten er in ons land voorkomen en wat 

hun verspreiding is. Bijna alle onderzochte 

mannetjes (57 van de 58 van in totaal 22 vind¬ 

plaatsen) bleken tot confusus te behoren. 

Slechts het enige mannetje uit een serie van 

zeven exemplaren, gevangen in de omgeving 

van Breda (29/30.vi. 1929, leg. H. C. Blote, coll. 

Rijksmuseum, Leiden), bleek mollis te zijn. 

Op 1 l.vi.1988 verzamelde de auteur tijdens 

een excursie van de afdeling oost van de Neder¬ 

landse Entomologische Vereniging op het 

landgoed Twickel (Delden, Overijssel) een 

tweede mannetje van mollis. Het werd geklopt 

van zomereik {Quereus robur L.) in gezelschap 

van de wantsen P. confusus (5 5), P albicinctus 

(Kirschbaum), P. varians (Herrich-Schäffer), 

P. perrisi (Mulsant & Rey), P. variabilis (Fal- 

lén), Phylus melanocephalus (Linnaeus), 
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P palliceps (Fieber), Cyllecoris histrionicus 

(Linnaeus), Orthotylus tenellus (Fallen) en 

Calocoris quadripunctatus (Villers). 

Psallus confusus komt voor op de hogere 

zandgronden (de duinstreek, het Gooi, de Ve- 

luwezoom, Drenthe, Twente en Midden-Lim- 

burg) en is tot dusverre bekend uit de provin¬ 

cies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, 

Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Bra- 

bant en Limburg (fig. 3). In Amsterdam, Ede 

en Wageningen werden grote series verzameld 

van in het stedelijk groen aangeplante zomerei- 

ken. Uit Oost-Flevoland zag ik slechts imma- 

tuur materiaal (Biddinghuizen, 6.vi. 1981, 1 $, 

1 2» leg. B. Aukema, coll. Zoölogisch Mu¬ 

seum, Amsterdam). 

Voedselplant en levenscyclus 

Beide soorten leven op zomereik; ze verschillen 

niet in fenologie en ook oecologische verschil¬ 

len tussen confusus en mollis zijn niet bekend. 

In Nederland werden adulten van confusus 

aangetroffen van begin juni tot begin augustus. 

Reichling (1985) en Rieger (1981) vermelden 

mollis voor respectievelijk Luxemburg en 

West-Duitsland uit dezelfde periode van het 

jaar. Beide soorten vliegen goed, getuige de 

vele vangsten in lichtvallen (materiaal leg. 

Meurer, col. Zoölogisch Museum, Amster¬ 

dam; Rieger, 1981) en raamvallen (coll. B. Au¬ 

kema; zie Van Huizen, 1980, over deze vang- 

methode). De eieren overwinteren. 

Verspreiding 

De verspreiding van Psallus confusus en P 

mollis is slechts ten dele bekend, omdat be¬ 

trouwbare determinaties veelal nog ontbreken. 

Wagner (1975) geeft als verspreidingsgebied 

van mollis Midden-, Zuid- en Zuid-oost- 

Europa (in het Middellandsezeegebied : 

Spanje, Zuid-Frankrijk, Sardinië, Italië, Sici¬ 

lië, Griekenland en Kreta) en voor confusus 

geheel Europa en Noord-Afrika (in het Mid¬ 

dellandsezeegebied: heel Zuid-Europa, Ma¬ 

rokko, Algerije en Tunesië). Voor confusus 

kunnen daar met zekerheid aan toegevoegd 

worden: Engeland, Noorwegen, Zweden, Fin¬ 

land, Denemarken, Nederland, Luxemburg, 

West-Duitsland, Griekenland, Yoegoslavië, en 

Zuid-Rusland (Oekraïne, Kaukasus) en voor 

mollis: Engeland, Zweden, Finland, Denemar¬ 

ken, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, 

Yoegoslavië, Bulgarije en Rusland (Coulianos 

& Ossiannilsson, 1976; Josifov, 1986; Kerzh- 

ner, 1964; Southwood & Leston, 1959; Reich¬ 

ling, 1985; Rieger, 1981 en Zaytseva, 1969). 

Zelf verzamelde ik mollis ook in België: Lu¬ 

xembourg, Sohier, 16.vi. 1981,5 $, 2 2, coll. B. 

Aukema. 

Fig. 1-2. Aedeagi naar Rieger 

(1981). 1, Psallus confusus; 2, 

Ps. mollis (schaallijn 0,25 

mm). 
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Korte mededelingen 

Ooit een tangwesp gezien? 

De nieuwe tekening voor de omslag van E.B. 

is wederom vervaardigd door een N.E.V.-lid: 

illustrator Jeroen de Rond uit Lelystad. 

Het is een afbeelding van een ongevleugeld 

vrouwtje van Gonatopus sepsoides (West- 

wood) uit de familie der tangwespen (Dryini- 

dae), een familie die volgens moderne taxo- 

nomische inzichten deel uitmaakt van de 

angeldragende Hymenoptera. 

Vrouwelijke dieren uit de subfamilie waar¬ 

toe deze soort behoort (Gonatopodinae) doen 

op het eerste gezicht denken aan mierenwerk¬ 

sters. Het mesonotum en scutellum zijn gere¬ 

duceerd en versmolten tot het minuscule “steel¬ 

tje” dat pronotum en propodeum verbindt. De 

merkwaardige grijpscharen aan de voorpoten 

en de buitensporig verlengde trochanters vin¬ 

den hun verklaring in het feit dat de larven als 

ectoparasiet leven op cicaden en dat ook de 

volwassen dieren graag een cicadennymph ver¬ 

orberen. 

Voor alle Gonatopus soorten geldt dat de 

(altijd gevleugelde) mannetjes zeldzaam zijn of 

volstrekt nooit gevonden worden. Over de ver¬ 

spreiding in Nederland is weinig bekend. Tot 

op heden zijn enkele vondsten bekend van hei¬ 

degebieden, duinen en opgespoten zandterrei- 

nen zoals in Lelystad, waar de tekenaar het hier 

afgebeelde exemplaar aantrof. 

Opmerkelijke vangst van Nymphalis 
polychloros (Linnaeus) 

Op 20 april 1987 was ik zo fortuinlijk een 

exemplaar van Nymphalis polychloros te van¬ 

gen in mijn woonplaats Breda. 

Een overwinterd, sterk beschadigd, vrouw¬ 

tje van deze, op dit moment als een rariteit 

beschouwde, nymphalide werd door mij opge¬ 

merkt op een auto. Volgens mondelinge mede¬ 

deling van de heer Lempke is polychloros geen 

echte indigeen meer, maar een zeldzame trek¬ 

ker afkomstig uit de ons omringende landen, 

zoals België (Ardennen) en de Bondsrepubliek 

(Hohe Venn en noorderlijker tot bezuiden 

Aken), waar de soort nog wel inheems is. 

N. polychloros heeft ook in de ons omrin¬ 

gende landen een sterke achteruitgang doorge¬ 

maakt, vergelijkbaar met die van Nymphalis 

antiopa (Linnaeus). 

Mochten er nog recentere vangsten van 

polychloros en antiopa zijn dan zou ik dat 

graag vernemen. 

Patrick Oomen, Beukstraat 10, 4814 HS 

Breda. 



Boekbesprekingen 

Askew, R., 1988. The dragonflies of Europe. 

291 pp. incl. 31 kleurenplaten, 502 figs., 116 

kaarten. Harley Books, Colchester; ISBN 0- 

946589-10-0. Prijs (gebonden) £ 49.95. 

Sinds het begin van de jaren *80 heeft een 

stroom van publikaties over de Europese libel¬ 

len voor vele waardevolle determineerwerken 

gezorgd. Aan deze overvloed lijkt tot heden 

geen eind te komen, en het behandelde gebied 

van de tabellen wordt telkens wat groter, zodat 

ook meer soorten worden beschreven. Dit 

boek is inmiddels het derde recente werk over 

alle Europese libellen en ik weet van de voor¬ 

bereiding van tenminste nog twee andere. 

Askew’s boek geeft in de inleidende hoofd¬ 

stukken (44 bladzijden) o.m. een inleiding tot 

Odonata, algemene gegevens omtrent biologie 

en verspreiding, en beschrijft de bouw van lar¬ 

ven en imagines. Het boek bestaat verder 

vooral uit beschrijvingen van de imagines, met 

daarbij determineertabellen, en beknopte gege¬ 

vens over biologie, habitat, levenscyclus, vlieg- 

tijd en (uitgebreid) van de verspreiding. Er is 

een rijkdom aan illustraties van belangrijke 

diagnostische kenmerken, en van alle soorten 

wordt de verspreiding in Europa met een kaart 

geïllustreerd. Daarnaast is er een tabel voor de 

laatste larvale stadia. De imagines zijn boven¬ 

dien voorbeeldig aanwezig op 30 van de 31 

kleurenplaten. De literatuurlijst is zeer uitge¬ 

breid. 

Het boek is nauwgezet geschreven en geïllu¬ 

streerd en ik kan het boek onvoorwaardelijk 

aanbevelen aan ieder die belangstelling heeft 

voor de Europese libellenfauna. De bespreker 

van dit boek kan dan ook licht van een zuur 

karakter worden beticht, wanneer hij deson¬ 

danks kritische opmerkingen wil maken. Toch: 

ik vind het jammer dat het boek zo weinig 

nieuws bevat, en het komt mij daarom wat 

braaf en glad over. Het omzeilt bijvoorbeeld 

alle problemen in de systematiek (“...I have 

adopted a rather parsimonious approach...”), 

waardoor even zovele belangwekkende bioge¬ 

ografische zaken niet aan de orde komen. Het 

is mij ook een doorn in het oog dat de auteur 

blijkbaar geen onderscheid weet te maken tus¬ 

sen de Rules en Recommendations in de 

„Code”, zodat o.m. Oxygastra curtisii (Dale) 

nu weer Oxygastra curtisi heet. En dat terwijl 

van elke soort de originele combinatie in de 

oorspronkelijke spelling wordt gegeven. 

Laat u echter niet te veel door deze woorden 

afleiden: het is een goed, zij het enigszins prij¬ 

zig, boek. - J. van Tol. 

Jules Culot, 1917-1919 [1987]. Noctuelles et 

géomètres d’Europe. Deuxième partie, géomè¬ 

tres. Facsimile-herdruk; vol. 3: 1-169, pl. 1-37; 

vol. 4: 1-167, pl. 37-70. Apollo Books, Lund- 

byvej 36, DK-5700 Svendborg, Denmark. 

ISBN deel 3: 87-88757-08-0; deel 4: 87-88757- 

10-2. Prijs (gebonden) van beide delen tezamen 

DKK 1380. 

De uitgever houdt zich stipt aan zijn publika- 

tieschema. De thans verschenen afsluitende de¬ 

len vormen samen het deel over de Europese 

Geometridae. Ook nu weer zijn de gekleurde 

platen een lust voor het oog. Wie zich in het 

buitenland niet beperkt heeft tot het verzame¬ 

len van dagvlinders en Zygaena’s kan eigenlijk 

niet buiten deze publikatie. In geen enkel ander 

boek zijn de vele kleine zuideuropese soorten 

zo fraai en nauwkeurig afgebeeld als in 

„Culot”. En de kleuren! Kijk vooral eens naar 

de groene soorten en let op de bijzonder mooie 

en minutieus afgebeelde lijntekening op de 

voorvleugels van veel soorten! Van de vari¬ 

abele soorten zijn ook nu weer bijna steeds een 

aantal exemplaren afgebeeld, zodat sterk af- 
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wijkende dieren makkelijk thuis te brengen 

zijn. 

Men kan de twee delen alleen tezamen be¬ 

stellen. Ook is het mogelijk een compleet stel 

van de vier delen voor DKK 2550 aan te schaf¬ 

fen (het ISBN-nummer van de set is 87-88757- 

02-1). - B. J. Lempke. 

T. Kaltenbach & P. V. Küppers, 1987. 

Kleinschmetteflinge beobachten - bestimmen: 

pp. 288, 287 kleurenfoto’s, ca. 50 refs.; index 

van wetenschappelijke namen 8, van Duitse 

namen 4 kolommen. Neumann-Neudamm, 

Melsungen, Naturführerserie. ISBN 3-7888- 

0510-2. Prijs (gebonden) DM 36.-. 

Dit bijzonder aantrekkelijk uitgevoerde boek 

in zakformaat is een populair-wetenschappe¬ 

lijke introductie tot de kennis van de zoge¬ 

naamde Microlepidoptera. In het algemeen ge¬ 

deelte (45 pagina’s) wordt een kort overzicht 

gegeven van de uitwendige bouw, voorkomen, 

levenswijze, nut en schade, ontwikkelingssta¬ 

dia, geografische verspreiding en tenslotte be¬ 

scherming terwille van het milieubehoud. De 

systematische indeling en nomenclatuur wor¬ 

den behandeld naar de laatste stand van onze 

kennis. In het speciaal gedeelte vindt men zeer 

fraaie foto’s in kleur van 170 representatieve 

soorten van de Microlepidoptera (in ruime zin) 

van Midden Europa. Tegenover elke foto vindt 

men een korte beschrijving, synonymie en op¬ 

merkingen over oecologie, voedselplanten etc. 

Na de lagere Lepidoptera zijn de volgende su- 

perfamilies van de Ditrysia opgenomen: Tine- 

oidea, Y ponomeutoidea, Gelechioidea, Cossoi- 

dea, Tortricoidea, Sesioidea, Schreckenstein- 

oidea, Epermenioidea, Alucitoidea, Pteropho- 

roidea, Pyraloidea en Thyridoidea. - A. Dia- 

konoff. 

Catalogus Lepidopterorum Suecicae, 1987. B. 

Gustafsson ed. 277 ongenummerde pag. En- 

tomologiska Föreningen, Naturhistoriska 

Riksmuseet, Box 50007, S-10405 Stockholm. 

Prijs (gebrocheerd) Zw. Kr. 50,-. (Postgiro- 

nummer van de Entomologiska Föreningen: 

5 42 13-4). 

Na de Deense catalogus van 1985 nu de 

Zweedse, maar dan wel in de vorm van een 

computerlijst, die tegelijkertijd als naamlijst 

moet dienen. Behalve de uit Zweden bekende 

soorten bevat de publikatie ook de namen van 

de soorten die wèl aangetroffen zijn in Noor¬ 

wegen, Denemarken en Finland, maar (nog) 

niet in Zweden. In feite bestrijkt de catalogus 

dus het gehele Fennoscandische gebied. 

De elf bladzijden tellende inleiding is twee¬ 

talig, Zweeds en Engels. De daarna volgende 

tekst is verdeeld in acht secties van zeer ver¬ 

schillende lengte, variërend van één pagina tot 

96 dubbele. Voor de meeste gebruikers is sectie 
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de computer, de verspreiding van de soorten 

over de 30 Zweedse provincies, het al of niet 

voorkomen in de vier betreffende landen en 

tenslotte de naamlijst. Hierin worden 2993 

soorten vermeld, waarvan 2700 uit Zweden 

bekend zijn. 

De Deense catalogus was al uitvoerig, maar 

deze spant wel de kroon. Indeling en tekst van 

de beide naamlijsten komen vrijwel geheel met 

elkaar overeen. 

De catalogus kan besteld worden bij het 

bovengenoemde museum. Mij kostte het, via 

de Nederlandse postgiro ƒ 16,06, en dat voor 

zo een boek! - B. J. Eempke. 
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De Nederlandse Acaenitinae en de gastheer van A caenitus 
dubitator (Hymenoptera: Ichneumonidae) 

C. J. Zwakhals 

ZWAKHALS, C. J., 1989. THE ACAENITINAE FROM THE NETHERLANDS AND THE HOST OF 

ACAENITUS DUBITATOR (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE). - ENT. BER., AMST 49 (2): 21-25. 

Abstract: Six species of the Acaenitinae are reported from The Netherlands. Coleocentrus caligatus Gravenhorst, C. 

excitator (Poda), Arotes albicinctus Gravenhorst and Phaenolobus fulvicornis (Gravenhorst) are new for the fauna. 

Cleonuspiger (Scopoli) (Curculionidae) larvae, living in galls in the roots of Cirsium arvense, are reported to be the hosts 

of Acaenitus dubitator (Panzer). A. dubitator hibernates in its cocoon within the gall. A species-key in English to the 

species known from The Netherlands is given. 

Onderweg 19, 4241 XD Arkel 

Inleiding 

De subfamilie Acaenitinae vormt binnen de 

Ichneumonidae een kleine subfamilie waarvan 

in Europa ca. 25 soorten bekend zijn (Aubert, 

1969). Karakteristiek voor de wijfjes is het 

sterk verlengde laatste sterniet (hypopygium) 

(fig. 1) in combinatie met een legbuis zonder 

subapicale inkeping (Townes, 1969, 1971; 

Townes & Townes, 1960). De soorten variëren 

in grootte van ca. 0,5 tot 3 cm. Over de levens¬ 

wijze is tot nu toe weinig met zekerheid be¬ 

kend; de meeste soorten worden slechts zelden 

waargenomen en kweekervaringen zijn nog 

veel schaarser. Zo vermeldt Fitton (1981) in 

zijn overzicht van de Britse Acaenitinae expli¬ 

ciet dat er geen enkel Brits gekweekt exemplaar 

bekend is. Voor zover bekend parasiteren Aca¬ 

enitinae op keverlarven in bijna dood hout. 

Ook worden Sesiidae rupsen als gastheer ver¬ 

meld. 

Dat alleen larven in dood of althans minder 

vitaal hout worden aangestoken is begrijpelijk 

wanneer men de legbuis bekijkt. Deze is aan 

het einde van enkele tanden voorzien zoals dat 

ook bij het genus Dolichomitus (Pimplinae) 

het geval is. Daar zijn deze tanden echter veel 

sterker ontwikkeld en zo kunnen Dolicho¬ 

mitus wijfjes dan ook met hun ovipositor door 

normaal hout heendringen en de daarin le¬ 

vende boktorlarven parasiteren. 

De laatste jaren zijn in het buitenland enkele 

publikaties verschenen met faunistische gege¬ 

vens. Fitton (1981) geeft een overzicht van de 

Britse soorten met een determinatietabel voor 

deze soorten. Shaw (1986) geeft hierop een 

aanvulling. Een lijst van de in Baden (Duits¬ 

land) voorkomende soorten wordt gegeven 

door Schmidt & Zmudzinski (1983). Voor Ita¬ 

lië vermeldt Scaramozzino (1986) 14 soorten. 

Izquierdo (1987) geeft een overzicht van de 

Spaanse Acaenitini (zeven soorten) en een ta¬ 

bel voor het genus Phaenolobus. 

Uit Nederland is tot nu toe zeer weinig be¬ 

kend. De eerste vermelding in de Nederlandse 

entomologische literatuur vinden we bij Snel¬ 

len van Vollenhoven (1873a). Hij noemt twee 

soorten: Acaenitus dubitator en Phaenolobus 

terebrator. In de meest „recente” soortenlijst, 

van Smits van Bürgst (1918), wordt alleen P 

terebrator genoemd. 

Om een indruk te krijgen van de huidige 

situatie zijn de volgende collecties onderzocht 

op Acaenitinae: Instituut voor Taxonomische 

Zoologie, afdeling Entomologie te Amster¬ 

dam; Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

te Leiden (RMNH); collectie Lindemans in het 

Natuurmuseum te Rotterdam (R); collecties 

Koornneef en Smits van Bürgst in het Labo¬ 

ratorium voor Entomologie te Wageningen; 

collectie K. W. R. Zwart (Zt); collectie C. J. 



22 Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 

Zwakhals (Z). In totaal werden 79 exemplaren 

bestudeerd (40 92 en 39 SS)- 

De Nederlandse soorten 

Phaenolohus fulvicornis (Gravenhorst, 1829) 

f. nov. spec. 

Brunssum, S.vii.1952, Br. Arn. [oud], 1 $ (Zt). 

Coleocentrini 

Coleocentrus caligatus Gravenhorst, 1829 f. 

nov. spec. 

Vijlen, 18.V. 1988, B. v. Aarstsen, 1 $ (Z). 

Coleocentrus excitator (Poda, 1761) f. nov. 

spec. 

Mariapeel, Horst vi.1974, Pinus [J. C. P. M. van de 

Sande], 1 $, (Z). 

Acaenitini 

Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 f. nov. 

spec. 

Tilburg, 7.v. 1942, uit elzenstronk, boktor AA [= A. Adri- 

aanse], 1 $, (RMNH). 

Fitton (1981) vermeldt dat in Engeland enkele 

exemplaren zijn gevangen op oude eikestam- 

men. 

Phaenolobus terebrator (Scopoli, 1763) 

Dit is de meest verzamelde soort die regelmatig 

op schermbloemen is aangetroffen. In totaal 

zijn 21 22 en 25 SS gezien. De vangdata voor 

de 29 liggen tussen 22.vii en 30.viii, voor de 

SS tussen 22.vii en 17.ix. Vindplaatsen: Gld: 

Ermelo; ZH: Asperen; NB: Haaren, Gister- 

wijk, Eindhoven, Helenaveen; L: Venlo, Ble- 

riek, Tegelen, Broekhuizervorst, Neer, Horn, 

Gronsveld, St. Pietersberg, Eijs(erbosch), 

Heerlen (Imstenrade), Valkenburg, Epen. 

De nauw verwante P fraudator Bauer, 

1961, beschreven uit Franken (Duitsland), 

werd niet in het Nederlandse materiaal aange¬ 

troffen. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat nu in to¬ 

taal zes soorten uit Nederland bekend zijn. 

Tabel 1 geeft een vergelijking met faunistische 

gegevens uit naburige gebieden. 

Acaenitus dubitator (Panzer, 1801) 

NH: De Koog Texel, 17.vi.1982, G. v. d. Zanden, 1 $ 1 # 

(Z); Vogelenzang, Amsterdamse waterleiding duinen, 

26. v. 1931, leg. Barendrecht, 6 $$ 6 SS (Zt); ZH : H oek van 

Holland, 10.vi. 1917, 1 $, idem, 30.V.1935, 1 $; idem, de 

Beer, 25.v. 1922,2 (alle R); Zld: Haamstede, 30.v. 1965, 

1 $; Oostkapelle, 21.iv. 1972, 1 idem, 2.V.1972, 1 $, 

1 .vi. 1972, 1 $, 12.iv.1972, 1 19.iv.1972, 1 25.V.1985, 

1 $, 1 .vi. 1985, 1 $, alle ex Cleonus piger (Scopoli) (alle Z); 

L: Baarlo, 16.v. 1942, 1 $, op Euphorbia, Teunissen 

(RMNH); Tegelen, 23.v. 1942, 1 [op] Heracleum, Teu¬ 

nissen (RMNH). 

De gastheer van A. dubitator 

Tot op heden was er over de levenswijze van A. 

dubitator niets bekend (Aubert, 1969). Zoals 

uit bovenstaand vindplaatsen-overzicht blijkt, 

kan er thans echter wel het een en ander over 

gemeld worden. Op 18 augustus 1971 vond de 

coleopteroloog G. J. Slob in de duinen te Oost¬ 

kapelle ca. 2 cm grote spoelvormige gallen in 

de wortels van akkerdistel (Cirsium arvense 

Tabel 1. De Acaenitinae van Nederland (NL), Groot Brittannië (GB), naar Fitton (1981) en Shaw (1986), en Baden 

(D), naar Schmidt & Zmudzinski (1983). 

NL GB D 

Coleocentrus caligatus Gravenhorst + + 

croceicornis (Gravenhorst) + 

exitator (Poda) + + + 

Leptacoeniles notabilis (Devignes) + + 

Arotes albicinctus Gravenhorst + + 

Acaenitus dubitator (Panzer) + + + 

Phaenolobus fulvicornis (Gravenhorst) + + 

fraudator Bauer + 

saltans (Gravenhorst) + 

terebrator (Scopoli) -f + + 



Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 23 

(L.) Scop.). Deze gallen worden veroorzaakt 

door de larve van de snuitkever Cleonus piger 

(Scopoli). Een aantal gallen was toen reeds 

leeg, in andere bevond zich nog een kever en 

in enkele werd een sluipwesp- cocon aangetrof¬ 

fen. Uit deze cocons kwamen na een overwin¬ 

tering in een onverwarmde kamer in 1972 de 

bovenvermelde A. dubitator tevoorschijn. Op 

4 mei 1985 is nogmaals te Oostkapelle naar 

dergelijke gallen gezocht; dit leverde een vijftal 

Acaenitus cocons en geen kevers. Opvallend 

was dat er zich alleen gallen bevonden in de 

wortels van (de resten van) planten die op kaal 

zand stonden. Op plaatsen waar de distels tus¬ 

sen gras of struiken groeiden werden geen gal¬ 

len aangetroffen. 

Zeldzaamheid 

Zoals reeds hiervoor vermeld worden de 

meeste Acaenitinae-soorten slechts zelden ver¬ 

zameld. Dit wordt vaak vertaald met „de be¬ 

treffende soorten komen weinig voor”. Deze 

conclusie is uiteraard alleen gerechtvaardigd 

wanneer men zeker weet dat het geringe verza- 

melsucces niet het gevolg is van een onjuiste 

verzameltechniek. Voor één groep van Acaeni¬ 

tinae-soorten lijkt het inderdaad gerechtvaar¬ 

digd te stellen dat ze in Nederland weinig voor¬ 

komen. Immers, voor de Acaenitinae komen 

kennelijk keverlarven in twee verschillende ty¬ 

pen habitats als gastheer in aanmerking, name¬ 

lijk enerzijds oude, kwijnende boomstammen 

(zoals voor Coleocentrus naaldhout en voor 

Arotes loofhout), anderzijds wortels van krui¬ 

den (o.a. voor Acaenitus). 

De eerst genoemde habitats worden in Ne¬ 

derland vaak te snel „opgeruimd” en de hierin 

levende dieren en hun parasieten zullen dan 

ook inderdaad betrekkelijk zeldzaam zijn. 

Voor de aan het tweede habitat gebonden soor¬ 

ten geldt waarschijnlijk dat ze bij het toepassen 

van een juiste zoektechniek wel vaker zullen 

worden gevonden dan tot nu toe het geval was. 

Determinatie 

In de hierna volgende determinatietabel zijn 

van alle in Midden- en West-Europa voor- 

Figs. 1-2. Apikaal zijaanzicht van het abdomen van het $ 

met het „typische” Acaenitinae hypopygium (gestippeld). 

1, Coleocentrus caligatus\ 2, C. croceicornis. 

komende genera de kenmerken vermeld. Soor¬ 

ten zijn opgenomen voor zover ze uit Neder¬ 

land en het omliggende gebied bekend zijn, 

respectievelijk een sterke gelijkenis vertonen 

met in dat gebied voorkomende soorten. 

A synopsis of the Acaenitinae species from The 

Netherlands, Great Britain, and Baden (SW 

Germany), is presented in table 1. These spe¬ 

cies can be distinguished by the following key 

(index = greatest length divided by greatest 

width; synonyms are marked with an aste¬ 

risk*). 

1. Claws of front- and middle-tarsus simple. 

Hind tarsus with segment 5 at most 1.2 X 
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Figs. 3-4. Phaenolobus terebrator en P fraudator kunnen 

worden herkend aan de vorm van de kop. 3, P terebrator, 

4, P fraudator. 

as long as segment 2. Frons without ver¬ 

tical carina. Areolet usually present: Cole- 

ocentrini.   2 

- Claws of front- and middle-tarsus with 

accessory subapical tooth. Hind tarsus 

with segment 5 1.3-2.5 X as long as seg¬ 

ment 2. Frons with vertical carina. Areolet 

absent: Acaenitini. 10 

2. Nervellus intercepted at about the middle. 

Notaulus present. 

.Mesoclistus Foerster 

- Nervellus intercepted far above the 

middle, at about upper 0.2. 3 

3. Hind tarsus with segment 5 at most 0.7 X 

segment 2. Notaulus deep and long. Ç 

Hypopygium with index 3.5-4.0, apically 

narrowing and strongly compressed (fig. 

1). $ Gaster elongate, and from segment 

3 onward compressed laterally; index ter- 

gite 2 at least 1.5. Coleocentrus.._ 4 

Hind tarsus with segment 5 0.9-1.2 X seg¬ 

ment 2. Clypeus with no tubercle medi¬ 

ally. Ç Hypopygium with index 1.5, paral¬ 

lel, not compressed apically and with a 

broad rounded apex. $ Gaster depressed 

dorso-ventrally ..  9 

4- 22.... 5 

- Face with at least the orbit yel¬ 

low ... 7 

5. Hind coxa black, index 2. Tergite 1 with 

index 2.5-2.8. Hind tarsus with yellow co¬ 

lour strongly contrasting with colour of 

hind tibia, segment 5 = 0.5 X segment 2. 

Hypopygium, in lateral view, narrowing 

evenly (fig. 1). Clypeus with tubercle me¬ 

dially. Gaster black, tergite 1-7 with ivory 

membranous apical margin. Ovipositor 

2.5-3 X hind tibia. 19-27 mm. .. 

........ Coleocentrus excitator (Poda) 

- At least hind coxa red. Tergite 1 with 

index at most 1.9. Hind tarsus reddish- 

fuscous, about same colour as hind tibia. 

Tergite 1-7 with reddish (brown) membra¬ 

nous margin... 6 

6. Hypopygium, in lateral view, narrowing 

evenly (fig. 1). Index of tergite 1: 1.8. Hind 

coxa with index 1.6. Clypeus with tubercle 

medially. Ovipositor 2-2.4 X hind tibia. 

Vertex black. 

.... Coleocentrus caligatus Gravenhorst 

- Hypopygium in apical 0.15 suddenly 

strongly narrowing and more constricted 

medially (fig. 2). Index of tergite 1: 1.5. 

Hind coxa with index 1.4. Clypeus with 

weak tubercle. Vertex with red spot. Ovi¬ 

positor 2.2 X hind tibia . ... 

Coleocentrus croceicornis (Gravenhorst). 

7. Gaster and flagellum black, Hind tibia and 

hind tarsus fuscous, legs otherwise red. 

Clypeus with tubercle medially. 

. . . Coleocentrus caligatus Gravenhorst. 

- Gaster reddish medially. Hind tarsus lar¬ 

gely yellow to white ... 8 

8. Hind coxa largely black, index 2. Genital 

clasper fulvous. Clypeus with tubercle. 

Face yellow, sometimes with black me¬ 

dian vertical stripe. 18-22 mm.. 

........ Coleocentrus excitator (Poda) 

- Hind coxa red, index 1.5. Clasper black. 

Flagellum orange. Clypeus almost wit¬ 

hout tubercle. Vertex with red sport..... 

....... Coleocentrus croceicornis (Gra¬ 

venhorst). 
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9. Notaulus absent. .... Procinetus Foerster 

- Notaulus long and deep. Propodeum 

completely matt... 

.... Leptacoenites notabilis (Desvignes) 

(*frauenfeldi (Tschek)) 

10. Hind tarsal claw also with accessory tooth. 

Black; tergite 1 and 2 with a white band 

apically. $ face, clypeus, front of fore- and 

mid-femora and tibiae, and all tarsi white 

....... Arotes albicinctus Gravenhorst 

- Hind tarsal claw simple.. 11 

11. Notaulus absent. Ovipositor sheaths 2.8- 

3.2 X hind tibia. 9 11-13 mm. $ 7-13 

mm. ..... Acaenitus dubitator (Panzer) 

- Notaulus deep. Ovipositor at most 1.5 X 

length of hind tibia . ... 12 

12. Abdomen black.   13 

- Abdomen red medially. Head narrowing 

behind eyes.   14 

13. Head narrowing behind eyes (fig. 3). 

Straight apical margin of clypeus with tu¬ 

bercle medially. 11-13 mm... 

...... Phaenolobus terebrator (Scopoli) 

(*arator (Rossi)) 

- Head broadening (fig. 4). Slightly concave 

apical margin of clypeus without tubercle. 

11-12 mm. .. 

. Phaenolobus fraudator Bauer 

14. Prepectal carina almost reaching to subte- 

gular ridge. Labrum fuscous. Frons stron¬ 

gly concave medially, polished. Notaulus 

deep, long and sharp. Hind femur red. 

Ovipositor sheath 1.3-1.4 X length of hind 

tibia. 7-10 mm. ... 

.... Phaenolobus saltans (Gravenhorst) 

- Prepectal carina at most reaching middle 

of mesopleurum. Labrum yellow. Frons 

weakly concave medially and rather ru¬ 

gose. Notaulus shorter and shallower than 

in P saltans. Hind femur usually black. 

Ovipositor sheath 1.2 X hind tibia. 6-10 

mm. .... 

..... Phaenolobus fulvicornis (Graven¬ 

horst) 

Notes 

Snellen van Vollenhoven (1873b) described 

two Coleocentrus species from The Nether¬ 

lands but neither of them belongs to this genus. 

C. abiae belongs to Perispuda (Krikken et al, 

1981) and it is clear from the description and 

figure belonging to it that C. sixii is not a 

Coleocentrus species either. 
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The Orthoptera of Mount Athos, Greece, with description 
of Poecilimon athos sp. nov. (Orthoptera: Tettigoniidae) 

Jos Tilmans, Fer Willemse & Luc Willemse 

TILMANS, J., F. WILLEMSE & L. WILLEMSE. 1989. THE ORTHOPTERA OF MOUNT ATHOS, GREECE, 

WITH DESCRIPTION OF POECILIMON ATHOS SP. NOV. (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE). - ENT 

BER., AM ST 49 (2): 26-30. 

Abstract: For the first time faunistic data on the Orthoptera of Mount Athos, Greek Makedhonia, are given. The 20 

species recorded include a new species, Poecilimon athos sp. nov. which is described and illustrated. Poecilimon rufonitens 

Ingrisch & Pavicevic, 1985 is synonymised with P anatolicus Ramme, 1933. 

J. Tilmans, Kloosterwei 6, 2361 XL Warmond 

F. & L. Willemse, Laurastraat 67, 6471 JH Eygelshoven 

Introduction 

The southern part of Khalkidhiki in North- 

East Greece is divided into three narrow penin¬ 

sulas: Kassandra, Sithonia and Akti. Akti is 

the easternmost and better known as Athos or 

Agion Oros (Holy Mountain). All three penin¬ 

sulas, formerly islands, are nowadays con¬ 

nected with the mainland by isthmuses that do 

not rise much above sealevel (Ogilvie, 1945). 

The peninsula of Akti is about 45 km long and 

8 km broad. Its backbone is a narrow crest that 

rises gradually beyond the isthmus. Reaching 

the end of the peninsula, however, the altitude 

increases abruptly to the summit of the steep¬ 

sided Mount Athos (2033 m). Mount Athos 

belongs to The Monastic Republic whose ter¬ 

ritory covers the peninsula of Akti. Entrance is 

restricted, as a rule permission is only given for 

a few days and exclusively to male persons. 

Until now faunistic data on the Orthoptera 

of Athos have been lacking (Willemse, 1984). 

For this very reason the senior author visited 

this area in July 1983 and Luc Willemse in July 

1986. 

Faunistic part 

All localities are close together and confined to 

Mount Athos. Unless otherwise stated the 

material is deposited in the authors collections. 

Particulars of the localities and the numbers as 

used throughout the text are as follows: 

1. between Skiti Timiou Prodhromou and Ayios Petros, 

550 m, 30.vii.1983, J. Tilmans 

2. between Kerassea and Ayios Petros, 750 m, 

30.vii.1983, J. Tilmans 

3. above Kerassea, 700 m, 30.vii. 1983, J. Tilmans 

4. Mt. Athos, 850-1150 m, 19.vii.1986, L. Willemse 

5. Mt. Athos, below Panayia, 900-1200 m, 

30/31 .vii. 1983, J. Tilmans 

6. Mt. Athos, 1200-1500 m, 18.vii. 1986, L. Willemse 

7. Mt. Athos, below Panayia, 1300 m, 31.vii. 1983, J. 

Tilmans 

8. Mt. Athos, Panayia, 1500 m, 30/31.vii. 1983, J. Til¬ 

mans 

9. Mt. Athos, above Panayia, 1500-2000 m, 18.vii. 1986, 

L. Willemse 

10. Kerasia, 600 m, 18.vii. 1986, L. Willemse 

11. Ayios Annis - Kerasia, 300-600 m, 17.vii.1986, L. 

Willemse 

12. Ayios Annis, 300 m, 17.vii. 1986, L. Willemse 

During the two visits to Mount Athos 20 Or¬ 

thoptera species were collected, presumably 

only part of the Orthoptera fauna of Athos. 

Most of these species are widely distributed in 

continental Greece (Willemse, 1984). The list 

below represents the species collected and their 

precise localities. Where useful, comments are 

given. 
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Onder redaktie van de secretaris 
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121e WINTERVERGADERING, 11 FEBRUARI 1989 

plaats: Kon. Jaarbeurs, te Utrecht, 

aanvang: 11.00 uur 

De Wintervergadering zal dit jaar weer gehouden worden in de Jaarbeurs te 

Utrecht. Na de grote opkomst en het bizonder interessante programma van de 

vorige Wintervergadering hopen wij ook nu weer veel leden te ontmoeten. Het 

is algemeen bekend: de wintervergadering is de bijeenkomst bij uitstek voor 
het ontmoeten van mede NEV-leden en boeiend entomologisch nieuws te vernemen. 

Op de Wintervergadering staat de entomologie centraal (huishoudelijke zaken 
worden op de Lentevergadering besproken). Ieder lid kan gebruik maken van de 

gelegenheid om iets te melden, b.v. rapporteren over een entomologisch 

interessante waarneming, of verzameld of gekweekt materiaal demonstreren. De 

praatjes moeten aan het begin van de bijeenkomst aangemeld worden bij de 

secretaris, die hiervoor een formulier zal laten circuleren. Er is de 

gelegenheid om dia's te presenteren en er zal deze keer ook een projector 

voor "overhead-sheets" beschikbaar zijn. U kunt uw dia's meebrengen in een 

rechte standaard slede. 
Vanuit de hal van het NS centraal station kan men overdekt naar de Jaarbeurs 
lopen, die aan de achteruitgang van het station is gelegen. Op het 

mededelingen bord in de Jaarbeurshal is het zaalnummer vermeld. Er is 

voldoende parkeerruimte in de (tamelijk dure) parkeergarage aan het 

Jaarbeursplein. De lunch kan in het zelfbedieningsrestaurant gebruikt worden 

of in één van de vele restaurants of snackbars in de nabije omgeving. 

HET AANVRAGEN VAN VERGUNINGEN 

Velen van u houden zich met veldwerk bezig en worden daardoor jaarlijks 

geconfronteerd met de noodzaak om bij beherende instanties een verzoek in te 

dienen om op één of meer van hun terreinen entomologische activiteiten te 
mogen verrichten. Of het nu gaat om observeren, met de hand verzamelen, 

potjes ingraven, op licht vangen of fotograferen, U zult meestal een 

vergunning moeten krijgen, een overeenkomst, waarop staat aangegeven wat mag 
en wat niet mag. Meestal moet een vergunning schriftelijk worden aangevraagd 
en U moet het doel van uw werkzaamheden omschrijven. 

De meeste eigenaren van terreinen of beheerders (SBB, Natuurmonumenten, 

provinciale landschappen, domeinen) zijn meestal erg geïnteresseerd in 

gegevens over de insektenfauna, maar zij willen de resultaten dan ook later 

kunnen gebruiken. Bij de projectomschrijving moeten zij al kunnen proeven wat 
zij straks zullen verwachten. U moet Uw acitiviteiten daarom in een duidelijk 

kader plaatsen: een samenwerkingsverband, een langlopende inventarisatie van 

bepaalde terreintypen, waarvan hun terrein er één is en dus een deelonderzoek 
betreft, een zeer specifieke vraagstelling rond één of een paar soorten, 

onderzoek in het kader van de entomologische terreinregistratie, etc. 
Voorbeelden zijn er genoeg. Hoe duidelijker U dit aangeeft, des te sneller U 
Uw vergunning krijgt. 



Soms stuiten onze leden toch op onbegrip of aarzeling en blijft een 

vergunning uit, of de aangegeven beperkingen maken het werken vrijwel 

onmogelijk. Met sommige instanties zijn door de CIN afspraken gemaakt om, 

wanneer men twijfelt of het belang van een bepaald onderzoek niet goed 

begrijpt, met ons contact op te nemen om wat uitleg te kunnen krijgen. Het is 
daarom aan te bevelen een copie van Uw aanvraag naar de secretaris van de CIN 
te sturen (t.a.v. P.J. van Helsdingen, Raamsteeg 2, 2311 PL Leiden), zodat 

wij van uw aanvraag op de hoogte zijn wanneer men inderdaad vragen stelt. Let 

wel: U bent nooit verplicht dit te doen, wij bieden deze diensten alleen aan 
en raden u zeker aan het te doen wanneer U terughoudendheid denkt te 
bespeuren. 

Bedenkt Uw vooral ook dat een goed verslag aan het eind van het jaar 

belangrijk is. Wij gaven U daarvoor al een leidraad -- tenminste wanneer het 

om een inventarisatie gaat —, de Handleiding voor de verslaglegging van 

entomologische inventarisatiegegevens, die U in 1987 werd toegezonden. 
Wanneer U daarvan gebruik maakt, zal de beherende Instantie Uw resultaten 

goed kunnen interpreteren en bij de ontwikkeling van het beleid kunnen 
gebruiken. 

De Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming. 
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Vanouds is de zomerbijeenkomst de plaats waar (zeer) ervaren en beginnende 
entomologen elkaar treffen, ervaringen uitwisselen en insekten verzamelen. 

Door de keuze van de locatie zullen ook nu deze verschillende aspecten 

wederom goed tot hun recht kunnen komen. Na een grondige vergelijking van de 
verschillende mogelijkheden, hebben we gekozen voor een mooie plaats in een 

zeeuws duinlandschap. Het gaat om het in de luwte aan de duinrand gelegen 

verblijfscentrum "De Schouwse Boer", Torenweg 10, 4328 JC Haamstede. 

Bijzonder aantrekkelijk lijkt vooral de variatie van het duinlandschap. De 

brede duinstrook is deels bebost met dennen en heeft deels een open karakter. 
Er zijn binnen dit op zichzelf droge gebied ook een aantal plassen en 

poeltjes aanwezig. Achter de duinen liggen tussen Haamstede en Renesse de 

Vroongronden, schrale weidegronden die deels met eik zijn ingeplant en als 

natuurreservaat worden beheerd. Dankzij de medewerking van Staatsbosbeheer en 

van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland is het nu 
mogelijk in beide terrein typen te verzamelen. Hierbij is het de bedoeling 

dat de zo verkregen faunistische informatie ter beschikking komt van de 

eerder genoemde organisaties. 
Accomodatie 

Bij "De "Schouwse Boer" hebben we een gebouw geheel voor ons alleen ter 

beschikking. Voor overnachting zijn hierin een aantal afzonderlijke 

slaapkamers met stapelbedden aanwezig, en wel 5 kamers voor elk 5 personen 

en 2 kamers voor elk ca. 15 personen. De stapelbedden zijn wel voorzien van 
dekens, doch niet van lakens en slopen. Men dient dus zelf een lakenpakket 

mee te brengen (kan ook ter plaatse gehuurd worden). Het gebouw beschikt 

tevens over een ruimte die als gemeenschappelijke leef- en conversatieruimte 
dienst kan doen. Dit alles maakt, mede door het ontbreken van een 

"hotelsfeer" dat er optimale mogelijkheden zijn voor het leggen van contacten 
en het voeren van (entomologische) discussies. 

De maaltijden worden verzorgd door "De Schouwsche Boer", een lunchpakket kan 
men bij het ontbijt zelf klaar maken. 

Alternatieve overnachting 
Voor wie niet" in "De Schouwsche Boer " wil overnachten volgen hieronder 

enkele suggesties. Men dient dan zelf voor reservering te zorgen. Wie een 

hotel wenst kan reeds op ca. 100 m van "De Schouwsche Boer" terecht in Hotel 

"Vliegveld", Torenweg 1, 4328 JC Haamstede, tel. 01115-1655, (logies vanaf f. 
32,50). Het nabij gelegen vliegveld wordt alleen door zweefvliegers gebruikt. 

Voor kampeerders zijn er verscheidene campings in de omgeving. Öp ca. 500 m. 

ligt camping " '*t Groenewoudt", Groenewoudsewegje 18, 4328 GH Haamstede, tel* 

01115-1410. Iets verder weg ligt het veel grotere kampeercentrum 
"Ginsterveld", J.J. Boeijesweg 45, 4328 HA Haamstede, tel. 01115-1590. 
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Kosten 
DeTTEÖsten variëren uiteraard met de accomodatie van Uw keuze. 

Voor wie in "De Schouwsche Boer" overnacht bedragen de kosten voor volpension 

inclusief lunchpakket: 
1) van diner vrijdag t/m lunch zondag f. 78,™ 
2) van diner zaterdag t/m lunch zondag f® 39,- 

Wie niet in "De Schouwse Boer" overnacht maar daar wel de maaltijden gebruikt 

dient hiervoor te betalen: 
1) van diner vrijdag t/m lunch zondag f. 49,- 

2) van diner zaterdag t/m lunch zondag f® 24,50 

Opgave formulier verschijnt in volgende aflevering van Verenigingsnieuws. 

SECTIE EXPERIMENTELE EN TOEGEPASTE ENTOMOLOGIE 

De NEV is traditioneel vooral een vereniging van mensen die geïnteresseerd 

zijn in de verscheidenheid van het insektenrijk, die naast hun belangstelling 

voor de verschijningsvormen van Insekten onderzoek doen naar de achtergronden 

van deze diversiteit. De grootste groep leden bestaat uit vrijetijds- 

entomologen die zich bezig houden met een bepaalde taxonomische groep of met 
faunistisch onderzoek, De meeste bijeenkomsten van de NEV, zowel de regionale 

als de landelijke, zijn gekenmerkt door deze belangstelling, zoals ook de 
meeste bijdragen in onze maandelijkse ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN de systematiek 

en de faunistiek betreffen. 
Om het insektenonderzoek in Nederland te bevorderen wordt door het bestuur 

van de NEV het contact tussen vrijetijds en beroepsentomologen voortdurend 

gestimuleerd. De NEV mag zich in dit verband gelukkig prijzen met de prima 

samenwerking met verschillende taxonomische instituten (vooral ITZ en RMNH), 

Een belangrijke rol speelt in dit verband ook de NEV-sectie voor toegepaste 

entomologie, In deze sectie zijn de mensen verenigd die de entomologie vanuit 
de experimentele, economische of een andere toegepaste hoek benaderen. Het 

NEV bestuur is erg gelukkig met de vele activiteiten die deze sectie 

recentelijk heeft ontplooid. Deze hernieuwde activiteit heeft er toe 
bijgedragen dat verschillende professionele entomologen als lid zijn 

toegetreden tot de NEV. De naam van de genoemde sectie is onlangs gewijzigd 
zoals hierboven is aangegeven, vooral om duidelijk te maken dat entomologen 

die zich bezig houden met experimenteel insektenonderzoek ook welkom zijn. 

De belangrijkste activiteit van de sectie zal dit jaar de organisatie van een 

NEDERLANDSE ENTOMOLOGEN DAG zijn. Op deze wetenschappelijke bijeenkomst zal 

er gerapporteerd worden over experimenteel en toegepast entomologisch werk. 
Uiteraard zijn belangstellende MEV-leden van harte welkom. De bijeenkomst 

wordt gehouden in het Utrechts universiteitscentrum DE UITHOF, op 15 december 

1989. In volgende afleveringen van Verenigingsnieuws zal er meer nieuws 
volgen. 

NEV-AFBELIMG ZUID NEDERLAND 

De samenstelling van het bestuur van de Afdeling Zuid is vanaf 1-1-89 als 

volgt : 

voorz.: P, Poot, Pallashof 9, 6215 XK Maastricht, tel. 043-430881 
secr. -penn.m.: J.H.G. Peeters, Julianastraat 8, 5953 HS Reuver, tel. 04704- 
3513 

vice-voorz.: A.P.J.A. Teunissen, Strauszlaan 6, 5251 HG Vlijmen, tel. 04108- 
4657 

De eerstvolgende vergadering van de afdeling Zuid is vastgesteld op 11 maart 
1989, om 14.00 uur in het Museum te Asten, Belangstellenden zijn van harte 
welkom! 

SECTIE EVERTS 

De secretaris van de sectie EVERTS deelt mee dat er een foutieve vei meidig 

Is geweest van een vergaderdatum voor 1989. De foutief vermelde datum van 25 

oktober 1989 moet zijn 25 november 1989. 

ADVERTENTIE: AFLEVERINGEN VAN ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 

Ter overname aangeboden Entomologische Berichten jaargangen 1954 - 1988 met 

register en kaft (niet gebonden) tegen redelijk bod voor de gehele partij 

(geen separate jaargangen). Transportkosten voor koper. G. van Rqssem, 
Berkenlaan 25, 6711 RM Ede. 
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ENSIFERA 

Tylopsis lilifolia (Fabricius): 1, 5, 6, 8. 

Acrometopa servillea (Brullé): 4, 11. 

Poecilimon athos sp. nov.: 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

See systematic part below. 

Teitigonia viridissima (Linnaeus): 6. 

Platycleis (P) g. grisea (Fabricius): 8. 

Platycleis (P) i. intermedia (Serville): 2, 5. 

Platycleis (Incertana) incerta Brunner von 

Wattenwyl: 1. 

Metrioptera ( Vichetia) oblongicollis (Brunner 

von Wattenwyl): 5 (2<5, 19), 6 (2<5, 5$), 8 (1 <5, 

l?),9(lc3). 

M. oblongicollis is widely spread throughout 

the Balcans and known from most of contin¬ 

ental Greece except for a narrow area in central 

Greek Makedhonia which is covered by the 

range of M. tsirojanni Harz & Pfau, 1983 (Wil- 

lemse, 1985). Morphological distinction be¬ 

tween the two species is merely confined to the 

female genitalia. The Athos females agree per¬ 

fectly with M. oblongicollis. The occurrence of 

this species in Mt. Athos is interesting as in 

adjacent Khaikidhiki M. tsirojanni is known to 

occur. 

Pholidoptera stankoi Karaman: 4, 5, 6, 8, 9. 

This species is known from western Yugoslav 

Makedonia and the adjacent part of northern 

Greece from Mt. Smolikas, northern Ipiros, to 

Mt. Olimbos in central Greek Makedhonia; its 

occurrence in Mt. Athos extends its known 

range considerably more eastward. 

Eupholidoptera smyrnensis (Brunner von 

Wattenwyl): 4, 5. 

Saga c. campbelli Uvarov: 6. 

Mt. Athos fits in the known range of the nom¬ 

inate subspecies which is confined to eastern 

Greek Makedhonia and western Greek 

Thraki. 

Ephippiger e. ephippiger Fiebig: 6, 7. 

One of the southernmost localities of this spe¬ 

cies in the Balcans. 

Oecanthus p. pellucens (Scopoli): 2. 

CAELIFERA 

Tetrix ( Tetratetrix) tenuicornis Sahlberg: 12. 

Pezotettix giornae (Rossi): 1, 2. 

Calliptamus italiens (Linnaeus): 2, 5, 6. 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus): 2, 5. 

Oedipoda germanica (Latreille): 2,3,5,6,8,11. 

Dociostaurus (Kazakia) b. brevicollis (Evers- 

man): 8. 

Chorthippus (Glyptobothrus) sp.: 5 (10^, 39), 

6 (14(5, 79), 8 (12(5, 109), 9 (8(5, 109). 

A common species on Mt. Athos, with uni¬ 

form morphology and apparently representing 

a single species. It belongs to the Ch. biguttu- 

lus-group but its identification is not certain. A 

more detailed study, including its song is 

needed to establish its precise identity. Efforts 

in 1986 to make recordings of its song, unfor¬ 

tunately failed. 

Systematic part 

Poecilimon athos sp. nov. 

(figs. 1-5) 

Types 

The type material is deposited in: collection Willemse 

(CW), collection Tilmans (CT), the British museum of 

Natural History, London (BMNH) and the Instituut voor 

Taxonomische Zoölogie, Amsterdam (ITZ). The locality 

labels read as follows. $ holotype (CT): “Hellas, Athos, 

1500 m/Mt. Athos, Panayia,/ leg. J. M. Tilmans, 30/31- 

VII-1983”; $ allotype (CW): “HELLAS (Athos)/Mt. 

Athos 1200-1500 m/L. Willemse 18-VH-1986”; paratypes: 

1 S (CT) labelled as holotype; 5 1 $ (CW), 1 $, 1 $ 

(BMNH), 1 S (ITZ) labelled as allotype; 3 $ (CT), 1 $ 

(ITZ) “Hellas, Athos, 900-1200 m/Mt. Athos, below Pa¬ 

nayia,/leg. J. M. Tilmans, 30/3l-VII-1983”; 1 $ (CT) 

“Hellas, Athos, 1300 m/Mt. Athos, below Panayia,/ leg. 

J. M. Tilmans 3l-VII-1983”; 3 $ (CW) “HELLAS 

(Athos)/Mt. Athos 850-1150 m/L. Willemse 19-VII- 

1986”; 2 3, 2 $ (CW) “HELLAS (Athos) 1500-/2000 m 

Mt. Athos ab. Panayia/L. Willemse 18-vii-1986”; 1 9 

(CW) “HELLAS (Athos)/600 m Kerasia/ L. Willemse 18- 

VII-1986”. 

Description 

Male (fig. 1): Comparatively small. Integu¬ 

ment of head, thorax and legs moderately 

shiny, abdomen dull. 

Plead: Fastigium of vertex about half as wide 

as scapus, extending anteriorly, dorsally shal¬ 

lowly grooved; margins subparallel. 

Thorax: Pronotum with transverse sulcus cut¬ 

ting median line at the middle of pronotal 
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Figs. 1-3. Poecilimon athos sp. nov. 1, ß holotype; 2, 9 allotype; 3, stridulatory file of the left elytron, profile, distal 

end at the left, ß paratype. 

length; metazona slightly widening posteriorly, 

scarcely raised above tegmina; hind margin 

almost straight, ventral margin scarcely sinu¬ 

ate in prozona, widely rounded in metazona. 

Elytra with basal two thirds covered by pro- 

notum, apical margin reaching or slightly sur¬ 

passing hind margin of first tergite. Stridula¬ 

tory file of left elytron (fig. 3) slightly curved in 

profile and ventral view, almost reaching hind 

margin of elytron; shortest distance between 

most proximal and distal tooth ca. 2.75 mm, 

greatest width of the file in the middle of its 

length 0.08 mm; number of teeth ca. 80 includ¬ 

ing ca. 20 scarcely sclerotised teeth in the distal 

sixth; spacing of strongly sclerotised teeth 18- 

21 pro mm along entire length. Hind femur 

without spinules. 

Abdomen: hind margin of tergites straight. 

Cercus (fig. 4) with proximal three fourth cy¬ 

lindrical and straight, apical fourth incurved 

with upper surface flattened and weakly im¬ 

pressed in the middle; margins of apical fourth 

straight, converging, inner margin apically 

with a low crest wearing 2-3 small teeth, outer 

margin apically with 4-5 larger teeth, terminal 

tooth being the very tip of the cercus. Subgen¬ 

ital plate parallel, converging in apical third; 

hind margin either straight, slightly concave or 

slightly V-shaped. 

Colouration. General colour yellowish green. 

Occiput, most of pronotum, abdomen and legs 

finely rusty-brown spotted. Antennae slightly 

annulated. Fastigium of vertex rusty-brown. 

Pronotum dorsally in pro- and metazona on 

either side with a yellowish lateral streak, in 

metazona bordered red-brown. Elytra yellow¬ 

ish, stridulatory area brown. Abdomen unico- 

lorous yellowish green. Cercus yellowish, ar¬ 

mature blackish. 

Female (fig. 2). As the male. Pronotum in 

metazona not widened nor raised. Elytra scale¬ 

like, widely separated from each other, com¬ 

pletely covered by pronotum. Basal fold of 

dorsal margin of lower ovipositor valve (fig. 5) 

well developed, stout, protruding downwards 

and divided into a small anterior and large 

posterior lobe; latero-dorsal surface impressed, 

forming with gonangulum a downwards di¬ 

rected groove. 

Colouration. General colour green, finely spot¬ 

ted rusty-brown. Pronotum with lateral 

streaks as in male but paler. 
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Figs. 4-5. Poecilimon athos sp. nov. 4, dorsal view of the 

left cercus, $ paratype; 5, lateral view of the base of the 

ovipositor, $ paratype. 

Measurements (length in mm). Body $ 15.2- 

18.2, 9 16.3=19.5; pronotum $ 4.0-5.3, 9 4.4- 

5.6; elytron $ 2.4-2.9, 9 0.0-0.1; hind femur $ 

12.4-15.3, 9 13.3-16.4; ovipositor 7.7-9.0. 

Distribution. Hitherto only known from Mt. 

Athos where adults have been found in July, 

from 600 up to 2000 m on low shrubs and 

herbs (a.o. Sambucus ebulus L.). 

Differential diagnosis 

Poecilimon athos sp. nov. is well defined by the 

following characters: shape and armature of 

the cercus, shape of pronotum and particulars 

of stridulatory file in the male as well as mea¬ 

surements and unicolorous abdomen in both 

sexes. 

Using the size, shape and armature of the 

male cercus, Poecilimon athos can be arranged 

in a morphologically more or less well defined 

group of species. The male cercus of this group 

is characterized by an incurved apical part that 

tapers into a terminal tooth along a straight 

anterior (inner) and posterior (outer) margin, 

each of them provided with a series of denti¬ 

cles. Species of this group that occur in Greece 

are P thessalicus Brunner von Wattenwyl, 

1891, P chopardi Ramme, 1933, P veluchia- 

nus Ramme, 1933, P. zimmeri Ramme, 1933, 

P aegaeus Werner, 1932, P anatolicus 

Ramme, 1933, and P sp. cf. aegaeus Heller, 

1984. Another species that fits in this group is 

P rufonitens Ingrisch & Pavicevic, 1985, de¬ 

scribed from eastern Greek Makedhonia. The 

description and a re-examination of the type- 

series prove that this taxon is identical to P 

anatolicus Ramme, 1933 and should be consi¬ 

dered a junior synonym of the latter (syn. 

nov.). The male cercus of P athos differs from 

all the rest either in number or size of denticles, 

lesser apical incurvation or more robust ap¬ 

pearance (compare figs. 71-74, 94-121 in Wil- 

lemse, 1982; figs. 11-29 in Willemse, 1985). 

Other features helpful to distinguish P athos 

from the species listed above may be summar¬ 

ized. The metazona of the male pronotum in 

all the rest is more raised than in P athos. Most 

species show also differences in the stridulatory 

file, referring both to the shape (e.g. incurva¬ 

tion) of the file and to number, spacing or 

structure of the teeth (compare figs. 42-45 in 

Willemse, 1985; figs. 20, 25 in Heller, 1984). 

The difference between the files of P veluchi- 

anus and the new species, however, is not ap¬ 

parent and further analyses of the morphology 

of the file and the bioacoustics are needed. The 

male subgenital plate of P anatolicus extends 

considerably beyond the cerci and is appar¬ 

ently longer than in the new species. The basal 

lobe of the dorsal margin of the lower ovipo¬ 

sitor valve of the species listed above is also 

different, commonly being entire and not 

forming two lobes as in P athos. 

Additional distinct features are shown by 

the colouration. The integument of P. thessa¬ 

licus and P. aegaeus is obviously more glossy 

than the new species. The abdomen of most 

males and some females of P. thessalicus and 

P aegaeus as well as P chopardi, P. sp. cf. 

aegaeus, P. veluchianus and P. zimmeri shows 

a black pattern and is not unicolorous as in P. 

athos. The male cercus of P. anatolicus is red¬ 

dish instead yellowish as in the new species and 

the second abdominal tergite of the female has 

a yellow dorsal spot while this tergite in P. 

athos is coloured as the other tergites and with¬ 

out a spot. Similar differences with P. athos are 

shared by species with a similar type of male 

cercus and occurring outside Greece (e.g. P 

heinrichi Ramme, 1951, P. sureyanus Uvarov, 

1930. P. similis Retowski, 1889, P. richteri 

Ramme, 1933, P. oligacanthus and P. djako- 

ttov/both Miram, 1938). 
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Korte mededelingen 

ecteliiigeii Korte mededelingen Korte mededelingen 

Korte mededelingen Korte mededelingen Korte me 

Kweek van Agonopterix assimilella 

(Treitschke) (Lepidoptera: Oecophoridae) 

In het voorjaar heb ik dikwijls getracht op 

brem (Cytisus scoparius (L.) Link) de witte 

cocons te vinden van de lyonetiide Leucoptera 

spartifoliella (Hübner), maar dat is me nooit 

gelukt. 

Gelukkig is de struik in de directe omgeving 

van mijn woonplaats nog niet zeldzaam en ook 

in het voorjaar van ^8 ondernam ik weer eens 

een poging. Weer vond ik geen cocons, maar 

wel witte spinseltjes in de oksels van de twijgen. 

De twijgen zaten dicht tegen elkaar gesponnen; 

toen ik ze voorzichtig van elkaar haalde, zat 

onder het spinseltje een klein bruin rupsje met 

glimmend zwarte kop. 

Van deze takjes heb ik tweemaal een aantal 

meegenomen, op 11 en 18 maart, en in een 

onverwarmd vertrek op water gezet. 

Om te zien of de rupsjes aten, plaatste ik onder 

de fles een vel wit papier, waarop eventuele 

excrementen duidelijk te zien zouden zijn. Dit 

was inderdaad het geval, maar de rupsjes zelf 

zag ik zelden. Alleen kon' je zien dat de twijg 

aan de binnenzijde, vlak boven het spinsel, was 

aangevreten. Dit kleurde na enkele dagen 

bruin. 

De rupsjes werden later donkergroen maar 

hielden wel de zwart-glimmende kop. Na ver¬ 

loop van tijd zette ik de brem in een kweekkast- 

je met aarde, waarin ze in een dun spinseltje 

spoedig verpopten. Dit laatste stemt overeen 

met wat Jacobs (1955, Proc. Trans. S. London 

ent. nat. Hist. Soc. 1954-1955:57-58) hierover 

zegt; de mededeling van Emmet (1979, in Field 

guide smaller British Lepidoptera: 113, dat de 

rups tussen de samengesponnnen twijgen ver¬ 

popt, is derhalve niet juist. 

De vlindertjes, die zoals ik al vermoedde tot de 

in de titel genoemde soort behoorden, versche¬ 

nen tussen 17 en 29 april 1988. Dat is, zoals bij 

een kweek binnenshuis te verwachten was, eer¬ 

der dan de door Snellen (1882, Vlinders van 

Nederland, Microlepidoptera: 579-580) ver¬ 

melde vliegtijd: eind mei, juni en juli. Alle in 

Nederland gevonden Agonopterix- soorten 

hebben één generatie per jaar; de meeste soor¬ 

ten van het genus overwinteren als adult. Dit 

laatste is echter bij A. assimilella niet het geval. 

Deze overwintert als jonge rups in een mijntje 

dat zich in een takje van de brem bevindt. 

Vroeg in het voorjaar wordt deze mijn verlaten 

en gaat de rups vrij leven op de hierboven 

beschreven wijze. 

W. Oord, Rembrandtkade 79, 7412 HE De¬ 

venter. 



Nieuwe literatuur 

Içuwiî fiteràfuitrf. Nieuw® liei4»!«tir Nle|iweli|É*i|ij: 

teratuur. Nieuwe literatuur Nfettwilteratiiiii Niei. 

Africanized honey bees and bee mites, 1988. 

Glen A. Needham, Robert E. Page jr., Mer¬ 

cedes Delfinado-Baker & Clive E. Bowman 

eds.; pp. i-xviii, 1-572; directory of contribu¬ 

tors; bee index 30, mite index 6 kolommen. 

Ellis Horwood/John Wiley & Sons, New 

York, Chichester etc., ISBN 0-7458-0319-9/0- 

470-21113-X. Prijs (gebonden) £ 69.50. 

Eind maart 1987 kwamen ruim 120 onderzoe¬ 

kers in Ohio bijeen voor een symposium over 

twee van de heetste entomologische onderwer¬ 

pen van dit moment: de Varroa-ziekte van de 

Europese bijen en de in Zuid-Amerika ont¬ 

snapte Afrikaanse honingbijen. Na een alge¬ 

mene inleiding door Eva Crane biedt dit boek 

38 bijdragen over aspecten van de Afrikaanse 

honingbij, en 36 over op bijen parasiterende 

mijten (niet alleen Varroa, maar ook 

Tropilaelaps, Euvarroa en Acarapis). 

The Hymenoptera, 1988. Ian Gauld & Barry 

Boulton eds.; pp. xi, 332. 148 figs., 10 col. pl., 

ca. 1000 refs., index 22 kolommen. Oxford 

Univ. Press, Oxford (in samenwerking met 

British Museum (Nat. Hist.), London); ISBN 

0-19-858521-7. Prijs (gebonden) £ 35.-. 

Het leeuwendeel van dit boek bestaat uit een 

bespreking van de biologie en systematiek van 

alle families en subfamilies van de Hymeno¬ 

ptera, voorzover ze vertegenwoordigers heb¬ 

ben in Engeland. De meeste figuren zijn habi- 

tustekeningen. Hieraan gaan inleidende hoofd¬ 

stukken over morfologie, classificatie, evolutie, 

economisch belang en biologie vooraf. 

Een uitvoeriger bespreking van dit mooie en 

belangrijke boek zal later in EB verschijnen. 

Jean Leclercq, 1988. Atlas provisoire des in¬ 

sectes de Belgique (et des régions limitrophes) 

Hymenoptera Chrysididae - Notes faunisti¬ 

ques de Gembloux 15: 1-41; kaarten 2031- 

2083, ruim 80 referenties. Verkrijgbaar bij: 

Zoologie générale et faunistique, Faculté des 

Sciences agronomiques de l’État, 5800 Gem¬ 

bloux, België. Gebrocheerd. Prijs niet vermeld. 

In België en omgeving worden 49 soorten 

goudwespen gevonden. Hun verspreiding in de 

tijdvakken vóór 1949,1950-1969, en 1970-1986 

wordt in kaartjes weergegeven en kort bespro¬ 

ken. 

M. KOSZTARAB& F. KozAr, 1988. Scale insects 

of Central Europe. Series entomologica 41:1- 

456. 16 col pl., 154 figs., ca. 950 refs., index op 

verspreiding 5, op voedselplanten 11, op pre- 

datoren en parasieten 15, en op schildluis-soor- 

ten 29 kolommen. Dr. W. Junk/Kluwer, 

Dordrecht, Boston etc.; ISBN 90-6193-623-3. 

Prijs (gebonden) ƒ 225,-. 

Alle 233 soorten schildluizen die tot 1983 uit 

Centraal-Europa bekend waren, worden be¬ 

sproken en via tabellen ontsloten. Per soort 

vindt men een technische beschrijving en als 

regel een (goede) afbeelding, vaak ook een ha- 

bitusafbeelding, en daarnaast gegevens over 

verspreiding, voedselplanten en andere biolo¬ 

gische details, en over de natuurlijke vijanden. 
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A. Brants en de tien afleveringen van ”Nederlandsche 
Vlinders” 

B. J. Lempke 

Apr 2 6 
1989 

LEMPKE, B. J., 1989. A. BRANTS AND THE TEN FASCICULES OF “NEDERLANDSCHE VLlrfÖERS^ 

ENT BER., AM ST 49 (3): 33-35 

Abstract: When in 1900 the second series of Sepps “Nederlandsche Insecten” had been completed, the publishing firm 

started with a new series now named “Nederlandsche Vlinders” (Netherlands Lepidoptera). Altogether ten fascicules were 

published from 1905-1928, luxuriously executed on hand-made paper and with beautiful hand-coloured plates. The plates 

were drawn by A. Brants who also wrote the text. The public interest in the publication was, however, so small that 

the continuation was definitively stopped in 1928. Some information about the author, and the contents and dates of 

publication are given now. 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

De heer F. M. Kniest (1987) heeft in zijn artikel 

over de uitgeversfamilie Sepp uitvoerig het be¬ 

roemde seriewerk over de Nederlandse vlin¬ 

ders behandeld, met inbegrip van de laatste 

tien afleveringen. Over deze volgen hieronder 

enkele niet eerder gepubliceerde bijzonderhe¬ 

den. De verschijningsjaren van de eerste en 

laatste afleveringen zijn bekend: 1905 en 1928 

(niet 1925 zoals Kniest schrijft). Met wat speur¬ 

werk is het me gelukt ook vrij nauwkeurig de 

data van de andere te achterhalen en daaruit 

blijkt pas goed hoe moeizaam de publikatie 

verliep. Dat was niet de bedoeling van de uit¬ 

gever, M. Nijhoff te ’s-Gravenhage. De opzet 

van de reeks is te vinden aan de binnenkant van 

de omslag van de eerste afleveringen. Twee 

maal per j aar zouden er telkens twee afleverin¬ 

gen verschijnen, elk met een handgekleurde 

plaat en gedrukt op handgeschept Hollands 

papier, een luxe-editie dus, evenals de eerste 

serie van acht delen dat geweest was. Vijftig 

afleveringen zouden een deel vormen, dat dan 

in twaalfeneenhalf jaar compleet zou zijn. De 

prijs bedroeg ƒ 2,50 per aflevering, 50 cent 

meer dan voor abonnees van de vorige serie die 

hun abonnement wilden voortzetten. Hierbij 

wel te bedenken, dat een rijksdaalder toen ook 

voor beter gesitueerden een fors bedrag was: de 

bakker bezorgde daarvoor 25 keer een heel 

wittebrood! 

De serie dreef geheel op Brants. Hij was niet 
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alleen de redacteur, maar ook de tekstschrijver 

en de illustrator. Dit alleen al moest de uitgave 

van weer een nieuwe serie van “Sepp” tot een 

hachelijke onderneming maken. 

Persoonlijke gegevens van Brants zijn nauwe¬ 

lijks bekend. Volgens informatie, verstrekt 

door de gemeentehuizen te Arnhem en Gors- 

sel, is Antoni Brants op 14 juli 1847 te Gorssel 

geboren. Hij was student in de rechten aan de 

Rijksuniversiteit te Leiden toen hij in het vere- 

nigingsjaar 1865-1866 lid werd van de Neder- 

landsche Entomologische Vereeniging (Lijst 

der leden, 1869). Hij bleek al dadelijk een actief 

lid te zijn. Reeds in 1865 werden twee bijdragen 

van hem geplaatst in deel 2 van “Nederland- 

sche Insecten”, de tweede serie van “Sepp”. 

Blijkens de onderschriften van de tekst waren 

beide artikelen reeds in december 1863 gereed. 

Ze handelden over Penthina variegana Hüb¬ 

ner (nu Hedya nubiferana (Haworth) en Pen¬ 

thina ochroleucana Froelich (nu Hedya ochro- 

leucana (Froelich)). De twee platen zijn al 

dadelijk van dezelfde voortreffelijke kwaliteit 

als alle volgende van zijn hand. In totaal publi¬ 

ceerde Brants 17 bijdragen in de tweede serie 

en werkte hij aan twee andere mee. Daarbij 

kwamen nog zijn soms zeer uitvoerige medede¬ 

lingen op vergaderingen. Een van de interes¬ 

santste heb ik altijd zijn verhaal (1920) gevon¬ 

den over zijn tocht in juni 1919 naar een 

veenachtig grasveldje bij Laag Soeren om er de 

rupsen van Hemaris tityus (Linnaeus) te zoe¬ 

ken aan de onderkant van de bladeren van de 

daar groeiende blauwe knoop (Succisapraten¬ 

sis Moench). Bij al deze activiteiten kwam nog 

zijn werk aan de derde serie van “Sepp”. We¬ 

gens zijn belangrijke bijdrage tot de kennis van 

de levensgeschiedenis van veel Lepidoptera 

werd hij in 1926 tot erelid van de NEV be¬ 

noemd (Oudemans, 1926). Zes jaar later deelde 

De Meijere mee, dat Brants op 10 september 

1931 te Arnhem was overleden. Hij werd ruim 

84 jaar en was 65 jaar lid van de NEV. 

De Nederlandse literatuur bevat maar weinig 

gegevens die een juiste datering van de 10 af¬ 

leveringen van “Nederlandse Vlinders” moge¬ 

lijk maken. Snellen (1906) heeft alleen de afle¬ 

veringen 1 en 2 besproken. Volgens het slot van 

Snellens artikel sloot hij de tekst in december 

1905 af. De bibliothecaris A. J. van Rossum 

(Van Rossum, 1908) deelde op de winterverga¬ 

dering van 26 januari 1908 namens Brants mee, 

dat de afleveringen 5 en 6 “zojuist” verschenen 

waren. En tenslotte verzond de uitgever M. 

Nijhoff een circulaire, gedateerd 1928, waarin 

hij meedeelde dat de nummers 9 en 10 versche¬ 

nen waren en dat van 1905-1912 acht afleverin¬ 

gen gepubliceerd waren. Dat houdt in, dat 7 en 

8 in 1912 verschenen zijn. Ik betwijfel dat sterk. 

Brants eindigt nr. 8 namelijk met de zin 

„Arnhem, december 1912”. 

Op zijn verzoek zond ik dr. K. Sattler (British 

Museum, Natural History) in 1979 een verta¬ 

ling van de biologie van Monochroa divisella 

(Douglas), gepubliceerd door Brants in afleve¬ 

ring 3 (grotendeels gebaseerd op de door D. ter 

Haar (1902) gepubliceerde gegevens, die de 

soort echter voor Monochroa palustrella 

(Douglas) aanzag). Het is nog altijd de enige 

bron die over de levenswijze van deze soort 

bestaat. Ik kon echter geen datum van publi- 

katie vermelden. Nu is de bibliotheek van het 

British Museum (Natural History) al in de 

vorige eeuw begonnen alle binnenkomende 

post te voorzien van een datumstempel, iets 

waarmee ze alle andere bibliotheken ver voor¬ 

uit was. Dus vroeg ik dr. Sattler of hij mij kon 

helpen aan de ontvangstdata van Brants’ afle¬ 

veringen. Toen ik die had kon het volgende 

overzicht gemaakt worden: 

afleveringen 1 en 2: 20.ix. 1905 (BMNH) 

afleveringen 3 en 4: 28.V.1907 (BMNH) 

afleveringen 5 en 6: 26.i. 1908 (Van Rossum), 

25.ii.1908 (BMNH) 

afleveringen 7 en 8: 8.iv. 1913 (BMNH) 

afleveringen 9 en 10: 1928 (M. Nijhoff) (door 

het BMNH veel later gekocht: 23.v. 1936). Dit 

zijn ook de enige afleveringen waarvan het jaar 

van publikatie op de omslag gedrukt is. 

Uit de data van 5 en 6 blijkt dat het BMNH 

de afleveringen ongeveer een maand na het 

verschijnen ontving, een aanwijzing te meer 

dat 7 en 8 niet in 1912 verschenen, maar in 

1913. Overigens verliepen er toen al ruim vijf 

jaren tussen het verschijnen van 5 plus 6 en 7 
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plus 8. Er was blijkbaar veel te weinig belang¬ 

stelling voor deze prachtige maar dure publi- 

katie om ze voor de uitgever interessant te 

maken. Voor Brants moet het verloop ervan 

bijzonder teleurstellend geweest zijn. Hij had 

nog een flinke voorraad kopij. In het gebonden 

deel van „Nederlandsche Vlinders” in de bibli¬ 

otheek van de NEV ligt een lijstje van Brants 

waarin nauwkeurig is aangegeven welke soor¬ 

ten in de afleveringen 11 tot en met 26 behan¬ 

deld zouden worden. Het is vooral jammer dat 

11 en 12 niet meer verschenen zijn. Deze zou¬ 

den namelijk geheel gewijd zijn aan de door 

hem ontdekte Caloptilia azaleella (Brants). Zie 

overigens Brants (1913) voor de publikatie van 

de naam. 

In de tien verschenen afleveringen zijn de 

volgende soorten beschreven en afgebeeld: 

nr. 1 en 2: Satyrus statilinus (Hufnagel) (nu 

Hipparchia statilinus) 

nr. 3: Xystophora divisella (Douglas) (nu 

Monochroa divisella) 

nr. 4: Sciapteron tabaniformis (Rottemburg) 

(nu Paranthrene tabaniformis) 

nr. 5 en 6: Plusia moneta (Fabricius) (nu: 

Polychrysia moneta) 

nr. 7: Ortholitha coarctata (Fabricius) (nu 

Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermül¬ 

ler)) 

nr. 8: Xylina lamda (Fabricius) (nu 

Lithophane lamda) 

nr. 9: Argynnis selene (Denis & Schiffermüller) 

(nu Clossiana selene) 

nr. 10: Callophrys rubi (Linnaeus). 
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Themira biloba nieuw voor de Nederlandse fauna (Diptera: 
Sepsidae) 

V. S. van der Goot 

GOOT, V. S. VAN DER, 1989. THEMIRA BILOBA NEW FOR THE NETHERLANDS (DIPTERA: SEPSIDAE). 

- ENT BER., AMST 49 (3): 36 

Abstract: One $ of Themira biloba Andersson, a rare species known only from Southern Sweden and England, was 

found in a malaise trap at Reeuwijk, The Netherlands. 

N. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam. 

Van de heer M. J. Delfos van het Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie te Leiden kreeg ik 

enkele vangtentmonsters van Reeuwijk (Zuid- 

Holland). Onder de wenkvliegjes (Sepsidae) 

vond ik een $ van Themira biloba Andersson 

(„Reeuwijk, malaiseval, Putje van Boere, 27.v- 

1 .vi. 1987”). De heer A. C. Pont (British Mu¬ 

seum, Natural History, Londen) bevestigde 

mijn determinatie. In de literatuur worden 

slechts het holotype, 23 paratypen en een extra 

exemplaar uit Zuid-Zweden vermeld (Anders¬ 

son, 1975) en verder zeven exemplaren uit En¬ 

geland (Pont, 1986). Tevens deelde de heer 

Pont me mee dat hij kort geleden enkele exem¬ 

plaren uit Skâne (het uiterste zuiden van Zwe¬ 

den) had gezien en een exemplaar uit Noord- 

oost-Engeland. 

In alle Reeuwijk-vangtentmonsters van het 

Putje van Boere tezamen bevonden zich verder 

de volgende wenkvliegjessoorten: Sepsis cynip- 

sea (Linnaeus) (in Nederland zeer algemeen), 

S. flavimana Meigen (gewoon), S. fulgens 

Meigen (zeer algemeen), S. orthocnemis Frey 

(algemeen) en Themira lucida (Staeger) (vrij 

talrijk). Een lijst van de Nederlandse wenk¬ 

vliegjessoorten is te vinden in Van der Goot 

(1986). 

Volgens de heer Delfos stond de val in een 

weilandgebied. Het Putje van Boere bestaat uit 

moerassig terrein met struikgewas van wilgen 

en veel elzen. Door Pont (in litt.) werd het 

vermoeden uitgesproken dat T biloba zich als 

larf ontwikkelt in de uitwerpselen van watervo¬ 

gels. 

Themira biloba lijkt sterk op de gewone T 

putris (Linnaeus). Het $ onderscheidt zich 

doordat de doorn onderop het topstuk van de 

voorste dij recht is; bij T putris $ is deze doorn 

gekromd. Verder is bij T biloba $ het eerste lid 

van de voorste tars langer dan het tweede lid 

(10:7), bij T putris $ is deze verhouding 10:10. 

Zoals in de soortnaam tot uiting komt heeft T 

biloba $ in de genitaliën een surstylus die dui¬ 

delijk tweelobbig is op het binnenoppervlak. 

Bij T putris draagt de surstylus aan de basis op 

het binnenoppervlak slechts een klein tandje. 

Beide sexen van T biloba onderscheiden zich 

van T putris doordat in de vleugel de verhou¬ 

ding tussen de afstand van de uitmondingen in 

de vleugelvoorrand van de aders h en sc ten 

opzichte van de afstand tussen de uitmondin¬ 

gen van de aders sc en r, 10:10 is (bij T putris 

is deze verhouding 10:7). Afbeeldingen zijn te 

vinden in Andersson (1975). 
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Is Prunus laurocerasus a new host plant for Yponomeuta 
evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae) ? 

Rinny E. Kooi 

KOOI, R. E. 1989. IS PRUNUS LA UROCERASUS A NEW HOST PLANT FOR YPONOMEUTA EVONYMEL¬ 

LUS (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE) ? - ENT BER., A MST 49 (3): 37-38. 

Abstract: An infestation of the small ermine moth of Prunuspadus, viz., Yponomeuta evonymellus, was found on Prunus 

laurocerasus. 

Department of Population Biology, University of Leiden, P.O. Box 9516, 2300 RA Leiden. 

Introduction 

The attention of the Parks Department of the 

Town Council of Genemuiden (province of 

Overijssel, The Netherlands) was drawn to a 

severe infestation of larvae on leaves of the 

evergreen Prunus laurocerasus L. in 1987. The 

Plantenziektenkundige Dienst (Plant Protec¬ 

tion Service) at Wageningen was consulted and 

the insects were identified as Yponomeuta evo¬ 

nymellus (Linnaeus). 

Yponomeuta-species are monophagous or 

at least limited in their choice of host plants. In 

Western Europe larvae of Y evonymellus feed 

on the native Prunus padus L. and the im¬ 

ported P virginiana L. (G. J. Küsters, pers. 

comm.). Both species belong to the subgenus 

Padus. 

As far as I know Y evonymellus was never 

recorded from P laurocerasus (subgenus 

Laurocerasus). In the surroundings (500 me¬ 

ter) of the infested P laurocerasus in Gene¬ 

muiden no P padus was found. 

The acceptance of the evergreen P lauroce¬ 

rasus as a food plant for Y evonymellus was 

tested. 

Methods and results 

Third instar larvae of Y evonymellus were col¬ 

lected from P padus in Leiden and two 

hundred specimens of these larvae were placed 

on P laurocerasus at 20 ° C. The larvae started 

eating and accepted the young, just developing 

leaves, but also the old leaves from the preced¬ 

ing year. Almost all larvae pupated and a por¬ 

tion of them was weighed. 

The weight of females and males reared on 

P laurocerasus was significantly lower than 

the weight of specimens reared in the labo¬ 

ratory on P padus (p < 0.05, Wilcoxon) 

(table 1). 

Discussion 

Great differences exist between P laurocera¬ 

sus and P padus. P. laurocerasus is an ever¬ 

green shrub, this in contrast with the deciduous 

P. padus. The toughness of young and old 

leaves of both Prunus-species was measured by 

cutting out leaf discs with a surface of 3.14 mm2 

with an electric pressure sensor (courtesy A. H. 

Prins). For P. laurocerasus and P padus the 

Table 1. Pupal weight (mg ± SD) of Y evonymellus grown on two Prunus-species. 

Species Females Males 

Number Weight Number Weight 

P. laurocerasus 22 26.4 ± 5.0 20 22.6 ± 4.5 

P padus 50 41.9 + 3.4 52 31.5 + 3.9 
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Figs. 1-2. Moths of Yponomeuta evony melius collected 

from Prunus padus ( 1 ) and P laurocerasus (2). (Scale line 

0.5 cm.) 

pressure ranged from 103 to 709 and 105 to 149 

gram, respectively. Larvae of Y evonymellus 

have the capacity to feed on the tougher leaves 

of P. laurocerasus as they accept not only the 

young but also the old leaves as food. 

R laurocerasus is well known to entomologists 

as a source of hydrogen cyanide for killing 

bottles. Apparently larvae of Y evonymellus 

can cope with HCN; in their host plant 

R padus also a high amount of this chemical 

can be found (Hegnauer, 1973). 

There are not many insects feeding on 

R laurocerasus. In Britain R laurocerasus was 

imported in 1576 and now four Lepidoptera 

and one Hemipteron are associated with this 

plant (Leather, 1985). 

In June 1988 (the year following that of the 

discovery of the infestation) Y evonymellus 

was found again but this time the infestation 

was less dramatic than in the preceding year. 

The pupae and also the moths found on 

P laurocerasus in the field were smaller than 

specimens found on R padus (figs. 1-2), which 

corresponds with the laboratory tests. This 

may indicate that R laurocerasus is less suita¬ 

ble as a food plant than R padus. 
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34e LENTEVERGADERING 22 april 1989 te AMSTERDAM 

De jaarlijkse Lentevergadering zal gehouden worden op 22 april a*s. in 

Amsterdam. In het volgend nummer van Verenigingsnieuws zal de agenda en de 
plaats van samenkomst worden meegedeeld. 

VERKIEZINGEN 

Aangezien de termijn van de voorzitter, J. Krikken, afloopt, zal er op de 
komende Lentevergadering een bestuursverkiezing plaats moeten vinden. Omdat 

de huidige voorzitter sTechts de bestuursperiode van de vorige voorzitter, 
na diens tussentijds aftreden, heeft "uitgediend", is hij volgens de 
statuten nu herkiesbaar (zie Verenigingsnieuws januari 1987). Volgens de 

statuten moet er een tweetal kandidaten per vacature worden voorgesteld. 
Het bestuur stelt voor deze vacature het volgende dubbeltal voor: 

1. J. Krikken 

2. A. K. Minks 

Iedere tien leden kunnen schriftelijk andere kandidaten voorstellen, mits 

hierbij een bereidverklaring wordt overlegd van de betrokken kandidaten. 
Een dergelijk voorstel moet vóór 25 maart bij het secretaraat binnen zijn. 

Tijdens de herfstvergadering, die geheel gewijd was aan het afscheid van 
P.A. van der Laan, is reeds meegedeeld dat het bestuur de heer Van der Laan 

wil voordragen voor het erelidmaatschap van onze vereniging. Deze 
verkiezing zal officieel plaats vinden op de Lentevergadering. 

TWEE OPRQEPEN VOOR ENTOMOLOGISCHE GEGEVENS 

In het kader van een stage bij de Stichting het Utrechts Landschap is 
Marjan Blom, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt (030-205555) bezig met 
onderzoek naar vroegere en huidige natuurwaarden van twee terreinen van de 
Stichting: het uiterwaardgebied De Blauwe Kamer en het aangrenzende 
stuwwalgebied De Grebbeberg. Ter completering van dit beeld zijn nog 
entomologische gegevens nodig. Bij deze een oproep om dergelijke gegevens 
op te sturen. Belangstellenden kunnen ook eerst telefonisch contact met 
haar opnemen. 

Dhr. Willy Troukens,M. van Souststraat 502, 1070 Anderlecht , België, is 

medewerker aan het Belgisch trekvlinderonderzoek. Hij maakt een studie over 
het occasioneel migratiegedrag van Catocala sponsa L. (Lep., Noctuidae) in 
de Benelux. Lezers met volledige vangstgegevens over deze soort worden 
dringend verzocht deze door te sturen naar bovenstaand adres. 
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De Nederlandse soorten van het subgenus Ophonus s. str 

(Coleoptera: Carabidae) 

K. Alders 

ALDERS, K., 1989. THE SPECIES OF THE SUBGENUS OPHONUS S. STR. OCCURRING IN THE NETHER¬ 

LANDS (COLEOPTERA: CARABIDAE). - ENT BER., AMST. 49 (3): 39-41. 

Abstract. A recently published revision of the genus Ophonus made it clear that the checklist of species from The 

Netherlands should be modernized. O. diffmis is removed from the list, and O. ardosiacus is a new addition. 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Inleiding 

Tot voor kort werden twee soorten van de 

Nederlandse loopkeverfauna tot het subgenus 

Ophonus s. str. Dejean gerekend. Brakman 

(1966) en Turin e.a. (1977) vermelden Ophonus 

obscurus (Fabricius) en O. diffinis (Dejean) als 

inlands. Boeken (1987) noemt bovendien een 

derde soort, O. stictus Stephens, die mogelijk, 

maar ’’waarschijnlijk niet” in ons land voor zou 

komen. 

Een revisie van de Westpalearctische Opho- 

/?ws-soorten door Sciaky (1987) was de aanlei¬ 

ding de beschikbare exemplaren van de betref¬ 

fende soorten opnieuw te determineren. De 

nieuwe informatie die dit werk gaf bestond uit 

de afbeeldingen van de inwendige structuur 

van het mannelijk genitaal die, hoewel toch 

ook weer enigszins variabel, voor elke soort 

karakteristiek is. Bovendien werd door deze 

publikatie duidelijk welke nomenclatorische 

veranderingen doorgevoerd moesten worden 

en wat de samenhang is tussen de verschillende 

namen en synoniemen. 

Ophonus stictus Stephens, 1828 

O. obscurus (Fabricius, 1792), nee Herbst, 1784 

In 1828 beschreef Stephens een Ophonus-soort 

die hij O. stictus noemde. Veel later ontdekte 

Lindroth (1974) dat het hier niets anders betrof 

dan O. obscurus (Fabricius). In het bekende 

boek van Freude (1976) wordt de bevinding 

van Lindroth wel genoemd maar de naamsver¬ 

andering wordt niet overgenomen. 

Sciaky (1987) toonde echter aan dat de 

naam O. obscurus (Fabricius) niet geldig is. 

Fabricius introduceerde deze naam in 1792. 

Maar acht jaar eerder had Herbst deze naam 

al gebruikt voor de soort die tegenwoordig 

Platynus obscurus (Herbst) heet. Er moest dus 

een nieuwe naam voor obscurus (Fabricius) 

komen en dat werd stictus Stephens, omdat dit 

het oudste synoniem is dat aan alle verdere 

eisen voldoet. 

Van deze op uiterlijke kenmerken goed te 

herkennen soort zijn slechts vijf exemplaren uit 

Nederland bekend. Turin (mond. meded.) kent 

als vindplaatsen Den Haag (twijfelachtig), 

Steyl (drie exemplaren, waarvan twee ongeda¬ 

teerd) en Terschelling, waar het laatst gevonden 

dier in 1937 werd aangetroffen. Waarschijn¬ 

lijk is de soort in ons land al lang uitgestorven. 

Ophonus ardosiacus (Lutshnik, 1922) f. nov. 

spec. 

O. rotundicolis (FFairmaire & Laboulbène 1854), nee Ko- 

lenati 1845 

De oudste naam voor deze soort is O. rotun- 

dicollis (Fairmaire & Laboulbène), maar 

Lutshnik (1922) maakte duidelijk dat deze 

naam niet gebruikt mag worden wegens de 

eerder beschreven O. rotundicollis (Kolenati) 

en introduceerde de naam ardosiacus. Ook 

daarna echter werd de naam O. rotundicollis 

nog voor deze soort gebruikt, onder anderen 

door de gezaghebbende Jeannel (1942). 
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Figs. 1-2. Aedaeagi van twee Ne¬ 

derlandse exemplaren van Ophonus 

(O.) ardosiacus (Lutshnik), om de 

variatie in de bedoorning te demon¬ 

streren. 1, Wrakelberg, 1957; 2, Wal¬ 

cheren, 1954. (Maatstreep 1 mm.) 

Sciaky noemt deze soort ardosianus. Naar 

Sciaky meedeelde had hij deze spelling, die ook 

te vinden is in Csiki (1932-1933), overgenomen 

uit het Zoological Record voor 1922. In het 

artikel door Lutshnik wordt uitsluitend de 

spelling ardosiacus gehanteerd. 

Deze soort zit in ons land aan de noordgrens 

van zijn areaal. Uit de vorige eeuw is slechts 

één exemplaar bekend, van het Noordhol- 

landse Kolhorn in 1889. In 1925 wordt het 

eerste Zuidlimburgse exemplaar aangetroffen 

te Schin op Geul. Dan duurt het tot 1950 voor 

de soort weer wordt gevonden, maar vanaf dat 

jaar vrij geregeld in zowel Zuid-Limburg 

als Zeeland. In deze laatste provincie ving 

Brakman (1954) hem zelfs in ’’groot aantal in 

de uitgebloeide schermen van Daucus carota 

L.”. De laatste ardosiacus van Zeeland werd 

in 1961 gevangen, in Zuid-Limburg vijf jaar 

later. 

Van het begin af aan is deze soort in Neder¬ 

land O. diffmis genoemd, hoewel sommigen al 

lang aan de juistheid van deze determinatie 

twijfelen met het vermoeden dat het hier O. 

stictus sensu Freude betreft, maar uitsluitsel 

hierover is tot nog toe niet verkregen. De $ van 

de onderzochte exemplaren laten er geen twij¬ 

fel over bestaan dat het hier O. ardosiacus 

betreft. Het genitaal wordt gekenmerkt door 

drie groepen doorntjes (fig. 1). Maar verwar¬ 

ring kan geven dat de groep doorns in het 

apicale gedeelte volkomen kan ontbreken (fig. 

2). David & Marchai (1964) beschreven op 

basis hiervan een nieuwe soort: O. wautieri. 

Sciaky synonymiseert deze soort echter met 

ardosiacus omdat uit onderzoek van een groot 

aantal $ is gebleken dat het hier om een vari¬ 

abel kenmerk binnen één soort gaat. Deze va¬ 

riaties kunnen zelfs binnen één populatie voor¬ 

komen. 

Ophonus azurens (Fabricius, 1775) 

Deze soort wordt hier alleen genoemd omdat 

zijn plaats in de systematiek is veranderd. 

Voorheen werd deze soort onder het subgenus 

Metophonus Bedel, 1897 geplaatst. 

De verspreiding van O. azurens is in Neder¬ 

land beperkt tot Zuid-Limburg. Hij komt daar 

zeldzaam voor op kalkgrashellingen, vooral op 

plaatsen waar mergel aan de oppervlakte 

komt. 
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Dankwoord 

R. de Vos was zo vriendelijk de beide tekeningen te maken. 

De verspeidingsgegevens zijn afkomstig van het loopke- 

verbestand E.I.S. en werden ter beschikking gesteld door 

Hans Turin. 
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De bremraapwortelvlieg, Chyliza extenuata, weer in Neder¬ 
land gevonden (Diptera: Psilidae) 

V. S. van der Goot 

GOOT, V.S. VAN DER, 1989. CHYLIZA EXTENUATA FOUND AGAIN IN THE NETHERLANDS (DIPTERA: 

PSILIDAE). - ENT BER., AM ST 49 (3): 42-43. 

Abstract: Chyliza extenuata (Rossi) has been found in two specimens for the first time since 1910 in the extreme South¬ 

east of The Netherlands. 

N. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam. 

De bremraapwortelvlieg, Chyliza extenuata 

(Rossi), was slechts in vijf exemplaren uit Ne¬ 

derland bekend, namelijk van Leiden, vii.1876 

(verzameling Laboratorium voor Entomolo¬ 

gie te Wageningen) en van Dieren, vii.1899; 

Bergen op Zoom, 1901; Gulpen, 8.vii. 1907 en 

Epen (Limburg), 5.vii. 1910 (alle in de verzame¬ 

ling van het ITZ te Amsterdam). Hij werd in 

Noord-Frankrijk gekweekt uit de grote brem¬ 

raap ( Orobanche rapum-genistae ThuilL), een 

parasiet op brem (Cytisus scoparius (L.) Link) 

(Van der Goot & Van Veen, 1987). Volgens 

Weeda e.a. (1988) is de grote bremraap een 

bewoner van kalkarme grond. Uit de vind¬ 

plaatsen van de bremraapwortelvlieg blijkt 

geen binding met dit milieu. Het is waarschijn¬ 

lijk dat deze vlieg zich in allerlei bremraapsoor- 

ten ontwikkelt evenals de verwante orchidee- 

wortelvlieg, Chyliza vittata Meigen zich met 

allerlei orchideeën voedt (Van der Goot & Van 

Veen, 1987). 

In een vangtent op de St. Pietersberg vond ik 

in het monster van 12.vii. 1987 twee exempla¬ 

ren van Chyliza extenuata. Volgens de heer E. 

J. Weeda (mond. meded.) groeit op de St. 

Pietersberg de klimopbremraap (Orohanche 

hederae Duby; de enige natuurlijke groeiplaats 

in Nederland). Volgens de heer H. P. M. Hil- 

legers (mond. meded.) bevindt zich in de zoge¬ 

naamde ENCI-krater op de St. Pietersberg een 

groeiplaats van de klavervreter (Orobanche 

minor Sm.). Over andere bremraapsoorten ter 

plaatse verkreeg ik geen gegevens, maar op 

deze kalkrijke bodem is het voorkomen van de 

grote bremraap zeer onwaarschijnlijk. 

De kenmerken van de bremraapwortelvlieg 

worden afdoende vermeld in Van der Goot & 

Van Veen (1987). Zeer opvallend is de dichte, 

vrij lange, zwarte beharing van de sprietborstel 

van deze zwarte vlieg van 5-6 mm lichaams¬ 

lengte. De vliegtijd is juli en zoekt men naar 

larven dan zal men, vermoedelijk omstreeks 

augustus, deze met enkele bijeen kunnen vin¬ 

den in een verdikking van het onderste deel van 

de bremraapbloeistengel. 

Men zou kunnen opmerken dat de gevangen 

exemplaren wellicht zwervers zijn en dat de 

vliegen dus helemaal niet in verband gebracht 

hoeven te worden met bremraapgroeiplaatsen 

op de St. Pietersberg. Tegen deze veronderstel¬ 

ling pleit dat in één monster twee exemplaren 

van de bremraapwortelvlieg werden aangetrof¬ 

fen. Rondzwervende vliegen ver buiten het ei¬ 

genlijke woongebied zullen eerder in een enkel 

exemplaar worden waargenomen. De veron¬ 

derstelling omtrent zwervende dieren wordt 

echter gesteund door het zeer grillige versprei- 

dingspatroon van bremraapsoorten, gekop¬ 

peld aan het te verwachten gedrag van de vlieg. 

Bremrapen hebben stoffïjn zaad dat zich over 

grote afstanden verspreidt. De kans op succes¬ 

rijke kieming is zeer gering, namelijk alleen 

wanneer dit gebeurt in de onmiddellijke nabij¬ 

heid van een wortel van een gastheerplant 

(Weeda e.a., 1988). De ervaring leert dat aller- 
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lei bremrapen plotseling op uiteenliggende 

plaatsen opduiken waarna ze daar weer voor 

jaren verdwijnen. Dit maakt het noodzakelijk 

dat een vlieg die zich voedt met een dergelijke 

grillige plant over een gezonde neiging tot 

rondzwerven moet beschikken en tevens in 

staat moet zijn om de bremraapgroeiplaats van 

grote afstand op te sporen. Wellicht kunnen we 

zo de bij de bremraapwortelvlieg aanwezige 

grote oppervlaktevergroting door de sprietbor- 

stelbeharing (die bij de andere Chyliza-soorten 

ontbreekt) verklaren aangezien dat, evenals bij 

andere insekten, wijst op een zeer goede reuk- 

zin. Het is dus niet uit te sluiten dat de recente 

vangst van oorsprong Belgische, rondzwer¬ 

vende exemplaren van Chyliza extenuata be¬ 

trof. Voor de botanici onder ons zal het echter 

toch de moeite waard zijn te letten op door 

larven doorboorde verdikte onderste stengel¬ 

delen van bremrapen in augustus op de St. 

Pietersberg en ook elders in Nederland. 
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A. van Frankenhuyzen, 1988. Schadelijke en 

nuttige insekten en mijten in fruitgewassen: 1- 

285. 463 kleurenfoto’s en -platen, enkele zwart¬ 

wit figuren, veel schema’s, 10 tabellen, index 14 

kolommen. ISBN 90-9002363-1. Prijs (gebon¬ 
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Aan de hand van een groot aantal bijzonder 

mooie kleurenfoto’s, die worden ondersteund 

door schema’s van de levenscycli van haast alle 

besproken soorten, wordt de levenswijze van 

ca. 150 schadelijke insekten en mijten uit de 

fruitteelt getoond. Daarnaast vindt men een 

soortgelijke behandeling van ca. 50 van de be¬ 

langrijkste vijanden van die plaagsoorten. De 

tekst bij een en ander is zeer beknopt, maar 

noemt vaak met slechts enkele woorden be¬ 

langrijke kenmerken, die betrekking hebben 

op de levende dieren, hun gedrag, of hun sporen. 

Immunological techniques in insect biology, 

1988. L. I. Gilbert & T. A. Miller eds.; 

Springer series in experimental entomology (T. 

A. Miller, ed.): 1-xii, 1-284. Illustr., refs., index 

23 kolommen. Springer Verlag, Berlin, Heidel¬ 

berg, New York, etc.; ISBN 3-540-96630-7. 

Prijs (gebonden) DM 110,-. 

In dit sterk op de laboratoriumpraktijk ge¬ 

richte boek vindt men de volgende bijdragen: 

analytische immunologische technieken, 

ELISA en monoclonale antilichamen, “time 

resolved fluorescence immunoassay”, immu- 

nocytochemie, immunoassay van pesticiden, 

radioimmunoassay van ecdysteroiden enjuve- 

niel-hormonen en radioimmunoassay en ELI- 

SA’s toegepast op peptiden. 

Judith A. Marshall & E. C. M. Haes, 1988. 

Grasshoppers and allied insects of Great Bri¬ 

tain and Ireland: 1-252. 55 tekst fig., kaarten, 

12 gekl. platen, ca. 320 referenties, index van 

diersoorten 10, van planten 1 kolom. Harley 

Books, Colchester; ISBN 0-946589-13-5. Prijs 

(gebonden) £ 25.00; bijbehorende cassette met 

sprinkhaangeluiden £ 5.75. 

Het hoofddeel van dit boek bestaat uit de be¬ 

schrijving van de 52 Britse Orthoptera-soorten 

(waarvan niet minder dan 14 introducés). Veel 

aandacht wordt hierbij besteed aan fenologie, 

verspreiding (ook buiten Groot-Brittannië), 

faunistiek, beschermingsstatus en oecologie. 

Er zijn tabellen, (kleuren-)foto’s van kenmer¬ 

kende milieus, verspreidingskaarten en mooie 

gekleurde habitustekeningen. 

De cassette geeft de geluiden van 26 soorten 

op 30 minuten speelduur. 

Biosystematics of haematophagous insects, 

1988. M. W. Service ed.; The Systematics As¬ 

sociation special Volume 37: i-xi, 1-363. 

Illustr., refs., index 28 kolommen. Clarendon 

Press, Oxford; ISBN 0-19-857709-5. Prijs 

(gebonden) £ 50.-. 

In juni 1987 werd te Liverpool een symposium 

gehouden over de toepassing van moderne sys¬ 

tematische technieken bij bloedzuigende insek¬ 

ten. Twintig van de 23 toen gehouden voor¬ 

drachten zijn in dit boek verenigd. Gebruikte 

technieken zijn o.m. variatie in repetitief DNA, 

studie van reuzenchromosomen, electropho- 

rese van isozymen, immunologie en chromato- 

grafie van cuticulaire hydrocarbonen. Service 

zelf geeft een overzicht van de methoden die 

voor dit type onderzoek in aanmerking ko¬ 

men. 
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Enkele interessante Trichoptera van voornamelijk bronnen 
en bronbeken op de Veluwezoom 

L. Botosaneanu, R. de Vos & G. L. N. van Alewijk 

BOTOSANEANU, L„ R. DE VOS & G. L. N. VAN ALEWIJK, 1989. SOME INTERESTING CADDISFLIES 

MAINLY FROM SPRINGS AND SPRINGBROOKS OF THE SOUTHERN AND EASTERN BORDERS OF 

THE VELUWEPLATEAU (TRICHOPTERA). - ENT BER., AMST. 49 (4): 45-49 

Abstract: Five species ( Wormaldia sub nigra. Type phaeopa, L. reducta, Crunoecia irrorata and Adicella re duc ta), 

belonging to the most interesting crenobiont-crenophile caddisflies of The Netherlands, are recorded from the Veluwe¬ 

zoom (southern and eastern fringe of the Veluwe, province of Gelderland). Some of the localities are new for the species. 

The only known population of Apataniafimbriata from this zone is supposedly extinct. Oecetis testacea, a species not 

recorded from this country since 1889, was found in large numbers at one locality of the Veluwezoom; it does not belong 

to the fauna of springs and springbrooks, but is a standing water species. 

L. Botosaneanu & R. de Vos, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

G. L. N. van Alewijk, Kloppersingel 139, 2021 CV Haarlem. 

Inleiding 

Er zijn twee omvangrijke gebieden in Neder¬ 

land waar een typische fauna van Trichoptera 

van bronnen en bronbeken (crenobionten, cre- 

nofielen) zich goed kan ontwikkelen: Zuid- 

Limburg en de Veluwezoom. Door zijn geïso¬ 

leerde ligging kan de Veluwezoom, wat dat 

betreft, als interessanter worden beschouwd 

dan Zuid-Limburg en andere gebieden aan 

onze landsgrens, die uitlopers zijn van de Cen- 

traal-Europese middelgebergten. 

Onlangs werd een onderzoek gewijd (Van 

Alewijk & De Vos, 1987) aan de inventarisatie 

en de oekologie van de Trichoptera van acht 

verschillende stelsels van bronnen, bronbeken 

en sprengen op de Veluwezoom (hydrobiolo- 

gische districten 17 en 18 van Mol, 1986). Hier 

zal aandacht worden besteed aan enkele fau- 

nistisch meer interessante vondsten. 

Het materiaal bevindt zich in het Zoölogisch 

Museum (I.T.Z.) te Amsterdam. 

Bespreking van de gevonden soorten 

Wormaldia subnigra McLachlan 

Deze soort is een typische beekbewoner (rhi- 

Dep o 61990 ) 

throbiont), voornamelijk uit kleine beken, met 

een grote verspreiding in Europa. Hij staat op 

de lijst van de meest bedreigde Trichoptera- 

soorten in de EEG-landen (Stroot, 1988). De 

situatie is echter beter in de noordelijke en 

oostelijke gedeelten van het verspreidingsge¬ 

bied. 

W. subnigra is in Nederland een uiterst zeld¬ 

zame soort. McLachlan vermeldt hem reeds in 

1878 (p. 391) van ’’Arnhem”, gebaseerd op 

gegevens van H. Albarda, later door deze 

laatste auteur gepubliceerd (Albarda, 1889: 

355; ’’Arnhem (v. Med. de Rooy). Le 10 juillet. 

Rare”). Sindsdien (bijna een eeuw lang) werd 

deze soort niet meer op de Veluwe gevonden. 

Er volgde voor Nederland slechts nog een be¬ 

knopte vermelding van Denekamp (Overijssel) 

door Van der Weele (1907). Tenslotte werd 1 2 

(Geijskes, ongepubl. gegevens) door D. Mac- 

Gillavry op 7.vii. 1931 in Bunde (Z.-Limburg) 

gevangen (vermoedelijk door F. C. J. Fischer 

gedetermineerd en in zijn verzameling), terwijl 

1 $ in het Bunderbos (vermoedelijk dezelfde 

vindplaats) op 30.iv. 1980 door G. R. Langohr 

buitgemaakt werd (waarschijnlijk door D. C. 

Geijskes zelf gedetermineerd). 
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Wij hebben W. subnigra in de bovenloop 

van de Beekhuizense beek (ten noorden van 

Velp) ontdekt. In het beekje bevindt zich een 

kunstmatig watervalletje, gebouwd uit bak- en 

natuursteen, met cement vastgemetseld, en met 

een steile helling. Door beschadiging van deze 

helling stroomt het water er tegenwoordig on¬ 

derdoor en is overspoeling van de oppervlakte 

drastisch beperkt, wat nadelig kan zijn voor de 

populatie. 

Wij hebben, voornamelijk tussen stenen en 

brokken beton, op 4.ix. 1985 3 $$ en 14 $$, 

op 8.x. 1985 2 $$ en 6 99 en op 5.viii. 1986 3 

99 van W. subnigra gevangen. In oktober 

1985 werden bovendien talrijke lege poppenco¬ 

cons (fig. 1) gevonden. Merkwaardig genoeg 

werden geen larven gevangen: deze zitten met 

hun vangnetten vermoedelijk diep in de spleten 

van de waterval. 

Bij een steekproef begin mei 1988 bleek dat 

de soort zich, ondanks sterke verdroging van 

de waterval, gehandhaafd heeft. Het is zeker 

dat het hier om een kleine populatie gaat in 

zeer moeilijke omstandigheden. Ze wordt be¬ 

dreigd met uitsterven door totale verwaarlo¬ 

zing of door té ingrijpende verbouwing van 

haar biotoop. 

W subnigra is beslist één van de meest zeld¬ 

zame soorten van de Nederlandse schietmot¬ 

tenfauna. 

Lype phaeopa (Stephens) en L. reducta 

(Hagen) 

Dit zijn vrij zeldzame soorten in Nederland, 

zoals andere crenobionte-crenofiele en/of rhi- 

throbionte-rhithrofiele soorten, die in de loop 

van ons onderzoek in grote aantallen waarge¬ 

nomen en verzameld werden, zoals Agapetus 

fuscipes Curtis, Tinodes assimilis McLachlan, 

Silo nigricornis (Pictet), Sericostomapersona- 

tum (Kirby & Spence), Beraea maura (Curtis), 

B. pullata (Curtis) en Beraeodes minutus (Lin¬ 

naeus). 

Zowel de larven als de imagines van de twee 

Lype soorten zijn moeilijk te onderscheiden. 

Als gevolg daarvan heerst er soms veel onze¬ 

kerheid over de juistheid van determinaties 

van, al of niet gepubliceerde, Nederlandse 

exemplaren. Omdat wij niet in de gelegenheid 

zijn die determinaties op juistheid te beoorde¬ 

len, beperken wij ons tot het vermelden van 

onze eigen determinaties, gebaseerd op mate¬ 

riaal van de Zuidelijke Veluwezoom. 

2 

Fig. 1-3. 1, Poppencocon van 

Wormaldia subnigra McLach¬ 

lan; 2, Koker van de larve van 

Crunoecia irrorata (Curtis); 3, 

Koker van de larve van A dice lia 

reducta (McLachlan), exem¬ 

plaar uit Limburg (det. L. W. G. 

Higler). (Tekeningen R. de Vos. 

Maatstreep: 1 mm.) 
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L. phaeopa: Van deze soort werden alleen 

imagines gevangen bij de Hoog en Laag Oor¬ 

sprong (Oosterbeek): 1 $ op 5.viii. 1986; bij het 

beekje op de Hemelse berg (Oosterbeek): 1 $ 

op 25.vi.1986; en in de benedenloop van de 

Beekhuizense beek (Velp): 2 $$ op 26.vi. 1986. 

L. reducta: In de bovenloop van de Beek¬ 

huizense beek (Velp) werden 17 volgroeide lar¬ 

ven gevangen, een biotoop dat hierboven in 

detail werd beschreven onder Wormaldia sub- 

nigra. Bovendien werden 2 $$ gevangen langs 

de Beekbergense beek te Beekbergen op 

23.vi. 1986 en 4.viii. 1986. 

Geen van bovengenoemde vindplaatsen 

werd in de literatuur of in de ongepubliceerde 

gegevens van D. C. Geijskes en L. W. G. Higler 

bij name genoemd, hoewel het mogelijk is dat 

bijvoorbeeld opgaven als ’’Oosterbeek” of 

’’Arnhem” betrekking hebben op één van onze 

vindplaatsen. Opvallend is dat bij onderzoek in 

de Beekbergense beek door Möller Pillot & 

Higler (1973) en van Cuppen (1979) geen Lype 

larven of imagines gevonden zijn. 

Apatania fimbriata (Pictet) 

Dit is een uitgesproken Centraal-Europese, 

montane en psychro-stenotherme soort (Al¬ 

pen, Westelijke en Oostelijke Middelgeberg¬ 

ten, Karpaten) die voornamelijk in bronnen 

leeft (sterk crenofiel) maar ook in kleinere be¬ 

ken. 

Geijskes (1936) vermeldt deze soort voor het 

eerst voor de Nederlandse fauna, van de Du- 

nobron bij Heveadorp (gemeente Renkum). 

Hier werden larven en poppen verzameld, als¬ 

mede een 9 op 2.v. 1936 en een tweede op 

6.VÜ.1936. Op dezelfde vindplaats (Geijskes, 

ongepubl. gegevens) werden nog een $ en een 

9 op 6.VÜ.1937 gevangen. Welbewust van de 

waarde van deze ontdekking schrijft Geijskes 

over A. fimbriata (en Tinodes assimilis 

McLachlan): „Haar voorkomen in ons land 

kan als een bijzonderheid aangemerkt worden. 

Het moet als een toevalligheid worden be¬ 

schouwd, dat het brongebied van de Duno nog 

aan al haar voorwaarden voldoet. Laten we 

hopen dat deze situatie nog lange tijd zal voort¬ 

duren!” Claessens (1978: bijlage BI) schrijft dat 

door haar vier exemplaren in de Dunobron 

werden gevonden; deze werden recentelijk 

door L. W. G. Higler in de collectie van de 

Landbouw Universiteit Wageningen terugge¬ 

vonden en bleken correct gedetermineerde lar¬ 

ven van A. fimbriata te zijn. 

Wij hebben tevergeefs geprobeerd in mei en 

juni 1986 en in mei 1988 A. fimbriata terug te 

vinden in de Dunobron; intensief zoeken met 

behulp van de gedetailleerde habitatbeschrij- 

vingen van Geijskes leverde geen resultaat. De 

conclusie moet getrokken worden dat deze pe¬ 

rifere populatie niet langer bestaat. Gelukkig 

behoort A. fimbriata nog steeds tot de Neder¬ 

landse fauna. In maart 1980 werden twee lar¬ 

ven in de Kingbeek (Z.-Limburg) gevangen: 

leg. W. Hendrix, det. L. W. G. Higler (Higler, 

ongepubl. gegevens). In de verzamelingen van 

het Zoölogisch Museum te Amsterdam be¬ 

vindt zich één pop (9) van deze soort, die op 

4.ix. 1961 in de Zieversbeek (bij Vaals, Z.-Lim- 

burg) door mevr. E. Mur-Atzema verzameld 

en correct gedetermineerd werd. 

Crunoecia irrorata (Curtis) 

Een uitgesproken crenobionte soort met een 

verspreiding beperkt tot Europa, met uitzon¬ 

dering van de meest noordelijke gedeelten en 

van delen van het Balkanschiereiland. In Ne¬ 

derland werd deze soort verschillende malen 

gemeld van Noord- en Zuid-Limburg, echter 

altijd terecht beschouwd als zeldzaam en met 

een lokale verspreiding. De soort werd ook in 

een beek bij Nijmegen gevonden (Geijskes, on¬ 

gepubl. gegevens). Voor de Veluwe bleef 

C. irrorata echter onbekend, totdat Claessens 

(1978) een grote populatie vermeldde van de 

Dunobron. Deze soort werd op de Hemelse 

berg door A. G. Klink verzameld en in de Hoge 

Oorsprong door L. W. G. Higler (Higler, on¬ 

gepubl. gegevens). 

Tijdens ons onderzoek hebben wij alleen op 

de Zuidelijke Veluwezoom omvangrijke popu¬ 

laties in drie bronnenstelsels gevonden: de Du¬ 

nobron bij Heveadorp (gemeente Renkum), de 

Hoog en Laag Oorsprong bij Oosterbeek en 

het beekje op de Hemelse berg, eveneens te 

Oosterbeek. In al deze locaties is C. irrorata 
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voornamelijk een bewoner van de helocrene 

bronnen (bronnen waarvan het water uit de 

grond uitkomt over een grotere oppervlakte 

om een moerasachtig gebied te vormen met 

zeer ondiep water, met meestal een rijke vege¬ 

tatie, en met veel plantaardig materiaal op de 

bodem). Soms vertonen de larven een hygro- 

petrische levenswijze, maar de soort werd ook 

in bronbeekjes gevonden. De volgroeide larven 

met hun kenmerkende, maar in hun biotoop 

zeer onopvallende prismatische kokers (fig. 2), 

tonen een voorkeur voor rottend hout in wa¬ 

ter. Volgroeide larven werden het gehele jaar 

door verzameld in 1985 en 1986, terwijl jonge 

larven ook in de herfst werden waargenomen 

(de overwintering zou in alle larvale stadia ge¬ 

schieden). Poppen werden van april tot sep¬ 

tember gevonden. Imagines werden gevangen 

bij de Dunobron op 25.vi. 1986 (4 2 $$)), 

bij de Hoog en Laag Oorsprong op 25.vi. 1986 

(1 5), en bij het beekje op de Hemelse berg op 

4.ix. 1985 (3 SS) en op 5.viii. 1986 (4 SS, 4 ÇÇ). 

Deze soort dient zeker als zeldzaam voor de 

Nederlandse fauna beschouwd te worden; zijn 

voorkomen in grotere populaties op de Zuide¬ 

lijke Veluwezoom is opmerkelijk. Laten we 

hopen dat deze populaties en hun biotopen 

behouden zullen blijven. 

Adicella reducta (MacLachlan) 

Een rhithro- en crenobiont met een min of 

meer lokale verspreiding in de meeste delen 

van Europa. Door Van der Weele (1907) werd 

de soort voor het eerst als inlands gemeld naar 

aanleiding van de vangst van een $ aan de 

Plasmolen (Limburg). Imagines van deze soort 

werden daarna verschillende malen uit Neder¬ 

land gemeld, vooral van Noord- en Zuid-Lim- 

burg (waar A. reducta in geschikte biotopen 

zeker niet zeldzaam is), maar ook van een 

vindplaats in Noord-Brabant en van twee in 

Overijssel. 

Wat de Veluwe betreft is de situatie vrij in¬ 

gewikkeld. Van vóór de Tweede Wereldoorlog 

zijn slechts twee vangsten bekend (Geijskes, 

ongepubl. gegevens): 5 SS en 1 Ç op 5.vi. 1937, 

gevangen langs de Renkumse beek (Molen¬ 

beek) bij Wageningen, en 3 SS °P 19.vi. 1937, 

bij de Heelsumse beek (Wolfheze Laag), beide 

op de Zuidelijke Veluwezoom. Na de oorlog 

werden in de literatuur verscheidene vangsten 

(meestal larven) vermeld, alle van de Noorde¬ 

lijke Veluwe. Higler (1981) meldt de soort van 

de „acid seepage area” van de Hierdense beek 

(Ermelo); volgens hem (pers. meded.) betreffen 

de exemplaren hier in 1980 gevangen larven. In 

1970 werden door hem ook imagines bij deze 

beek gevangen en in 1984 tevens een populatie 

van deze soort in één van de zij beekjes van de 

Hierdense beek, in een bovenloopje dat gevoed 

wordt met kwelwater. Assema & Guppen 

(1987) vonden alleen larven in kwelbeken in de 

gemeente Epe, en noemen de vondst van 

A. reducta in de Verloren beek en de Smallert- 

sche beek vanwege de zeldzaamheid in Neder¬ 

land zeer bijzonder. Door het Zuiveringschap 

Veluwe werden in 1986 ook in Epe larven ver¬ 

zameld in de Rode Slort, de reeds genoemde 

Smallertsche beek en de Hattumse Molenbeek 

(Higler, ongepubl. gegevens). 

Voor de Zuidelijke Veluwezoom, kunnen 

wij voor het eerst na een halve eeuw A. reducta 

opnieuw vermelden. In de nacht van 26 op 

27.vi. 1986 vingen we 1 $ op licht, langs de 

benedenloop van de Beekhuizense beek ( Velp), 

een nieuwe vindplaats voor deze soort. Zoeken 

naar aquatische stadia was hier tevergeefs. 

De larve van A. reducta werd recentelijk 

door Wallace (1981) beschreven. De koker is 

zeer kenmerkend: een conische buis bekleed 

met langwerpige plantaardige fragmenten die 

een uiterst regelmatige spiraal vormen (fig. 3). 

Deze koker lijkt op die van een zeer algemene 

kokerjuffersoort van Nederlandse stilstaande 

wateren, Triaenodes bicolor (Curtis). 

Oecetis test ace a (Curtis) 

De enige vermeldingen van deze soort voor 

Nederland zijn die van Albarda (1889) die 

slechts enkele vindplaatsen noemt voor Fries¬ 

land en Noord-Brabant. Volgens L. W. G. 

Higler (pers. meded.) werd O. testacea in Ne¬ 

derland daarom door hem als uitgestorven be¬ 

schouwd. Ook in België is de soort recentelijk 

niet meer gevonden (Stroot, 1985). 

Op 26.vi. 1986 hebben wij op licht, naast de 
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benedenloop van de Beekhuizense beek, niet 

minder dan 19 $$ en 1 9 van deze soort 

gevangen. Het is onwaarschijnlijk dat deze 

grote populatie zich in de beek ontwikkelt, 

want daar werd geen enkele larve of pop ver¬ 

zameld. Het is veel aannemelijker dat deze 

soort, die als bewoner van zowel stilstaand als 

van langzaam stromend water bekend staat, in 

een grote vijver voorkomt die zich naast de 

beek bevindt. 

Dankwoord 

Onze dank gaat uit naar dr. L. W. G. Higler (Rijksinstituut 

voor Natuurbeheer, Leersum) voor het ter beschikking 

stellen van zijn ongepubliceerde gegevens en voor het kri¬ 

tisch doornemen van ons manuscript. Eveneens naar drs. 
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Literatuur 

Albarda, H., 1889. Catalogue raisonné et synonymique 

des névroptères, observés dans les Pays-Bas et les pays 

limitrophes. - Tijdschr. Ent. 32: 211-376. 

Alewijk, G. L. N. van & R. de Vos, 1987. Een inventa¬ 

risatie van schietmotten en kokerjuffers (Insecta, Tri¬ 

choptera) uit bronbeken en sprengen op de Veluwe- 

zoom, met oekologische en fenologische gegevens. - 

Verslagen en technische gegevens, I.TZ.(Z.M.) Univ. 

van Amsterdam 47: 1-72 & I-XI. 

Assem a, R. M. van & H. P. J. J. Cuppen, 1987. Een 

onderzoek naar de potentiële effecten van beekverbe- 

tering op een aantal kwelbeken in de gemeente Epe: 1- 

63. Regionale Milieuraad Oost-Veluwe. 

Claessens, E., 1978. Makrofaunaonderzoek indeZuidve- 

luwse beken: de Duno, de Seelbeek en de Hoge Oor¬ 

sprong. - Vakgroep Natuurbeheer LU-Wageningen, 

Verslag 488: 1-50 + bijlagen. 

Cuppen, H. P. J. J., 1979. De Beekbergsche Beek. 

Rapport Regionale Milieuraad Oost-Veluwe: 1-30. 

Geijskes, D. C, 1936. Twee nieuwe kokerjuffersoorten 

voor de Nederlandse fauna. Ent. Ber., Amst. 9(211): 

261-264. 

Higler, L. W. G., 1981. Caddis larvae in a Dutch lowland 

stream. - Proc. int. Congr. Trichoptera 3 (G. P. Mo- 

retti, ed.) (= Series ent. 20): 127-128. 

McLachlan, R., 1878 (1874-1880). A monographic revi¬ 

sion and synopsis of the Trichoptera of the European 

fauna: 1-523. London, Berlin. 

Mol, A. W. M., 1986. Hydrobiologische districten in Ne¬ 

derland. - Levende Natuur 87(3): 79-86. 

Möller Pillot, H. K. M. & L. W. G. Higler, 1973. 

Excursierapport Beekbergense beek: 2 p. (Rijksinsti- 

tuut voor Natuurbeheer, Arnhem). 

Stroot, Ph., 1985. Actualisation du catalogue des tri- 

choptëres de Belgique: 1-61. - Société royale belge 

d’Entomologie 1985 (juni). 

Stroot, Ph., 1988. Provisional list of the Trichoptera 

threatened in the E.E.C. Trichoptera Newsletter 15: 11- 

13. 

Wallace, I. D., 1981. A key to larvae of the family Lep- 

toceridae (Trichoptera) in Great Britain and Ireland. - 

Freshwat. Biol. 11: 273-297. 

Weele, H. W. van der, 1907. Eerste supplement op den 

catalogus der Nederlandsche Neuropteroidea. 

Tijdschr. Ent. 50: 121-128. 

Geaccepteerd 9.xi. 1988. 



Stegania trimaculata nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Lepidoptera: Geometridae) 

B. J. Lempke & C. Ottenheijm 

LEMPKE, B. J. & C. OTTENHEIJM, 1989. STEGANIA TRIMACULATA NEW FOR THE FAUNA OF THE 

NETHERLANDS (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE): ENT BER., AMST. 49 (4): 50-53 

Abstract: In May and June 1987 two fresh males of Stegania trimaculata (Villers) were found south of Venlo (Limburg, 

The Netherlands). 

B. J. Lempke, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 

C. Ottenheijm, Roermondseweg 126, 5935 AD Steyl 

Op 30.V. 1987 zag de tweede auteur te Tegelen 

(ten zuiden van Venlo) op de stam van een 

populier op ongeveer 60 cm hoogte een vlinder 

zitten die met behulp van Forster & Wohlfahrt 

(1981) gedetermineerd werd als een vers $ van 

Stegania trimaculata (Villers), een soort die 

nog niet eerder in Nederland was waargeno¬ 

men. Ruim twee weken later, op 16 juni, werd 

op dezelfde plek en hoogte een tweede al even 

vers $ gevonden. 

C. de Villers beschreef de vlinder in 1789 als 

een geometride met witte grondkleur, met drie 

donkere vlekjes en twee dwarslijnen. Verder 

zegt hij, dat de vlinder in het oosten van Frank¬ 

rijk niet gewoon is (hij woonde in Lyon). Prout 

(1915) schrijft eveneens dat de typische vorm 

Fig. 1. Stegania trimaculata. Typische vorm, Digne 

(Alpes de Haute Provence, France), 1-15.v.1932, J. R. 

Caron leg. Collectie Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 

gie, Amsterdam. X 2,5. 

vrijwel wit is en dat de tekening op de voorvleu¬ 

gels bestaat uit twee dwarslijnen en drie don¬ 

kere vlekjes aan de voorrand. Bij de vrij lange 

serie van de typische vorm in de collectie van 

het Instiuut voor Taxonomische Zoölogie te 

Amsterdam zijn lichaam en vleugels wit met 

duidelijke maar heel lichte gele tint, de dwars¬ 

lijnen zijn heel dun, maar de drie vlekjes aan de 

voorrand van de voorvleugels zijn bijna zwart 

en steken scherp af. In het midden van de 

vorige eeuw werd uit Zuid-Frankrijk een don¬ 

kere vorm bekend. Lederer (1853) hield hem 

voor een nieuwe soort en beschreef hem als 

Terpnomicta cognât aria. Bij deze vorm zijn 

vooral de voorvleugels duidelijk lichtgeel, de 

basale helft ervan en een brede band langs de 

Fig. 2. Stegania trimaculata. Forma cognataria, $. Te¬ 

gelen, 30.V. 1987. Coli, et leg. C. Ottenheijm. X 4. 
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Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht april 1989 

Verslag van del43 zomervergadering van de 

te Zuidwolde 

Deze zomervergadering had een min of meer expe¬ 
rimenteel karakter. Het succes van de twee vooraf¬ 
gaande zomervergaderingen in Nunspeet, in 1981 en 
1987, had duidelijk gemaakt dat het goed zou zijn 
om te zoeken naar een alternatief van de tot dan toe 
gebruikelijke organisatievorm, waarbij het binnen- 
huis-deel van de vergadering plaatsvond in een 
(uiteraard) niet te klein hotel. Vooral de relatief 
hoge kosten die dit voor de deelnemers met zich 
mee bracht werden door velen als een bezwaar ge¬ 

zien. 

Door het NEV-bestuur was daarom een commis¬ 
sie benoemd om een en ander uit te werken, be¬ 
staande uit de heer B. van Aartsen, de heer en me¬ 
vrouw P. H. en W. van Doesburg, de heer W. N. El¬ 
lis en de heer en mevrouw R. T. en M. Simon Tho¬ 
mas. 

Door hen werd gekozen voor een bijeenkomst in een 
buitencentrum met zelfverzorging, met in de nabij¬ 
heid de mogelijkheid tot kamperen én enkele niet 
te dure hotels. Tevens meende de commissie dat het 
goed zou zijn om de entomologische activiteiten tij¬ 
dens de bijeenkomst wat meer te structureren, zo 
mogelijk door het gezamelijk uitvoeren van een of 
ander klein project (bijvoorbeeld, voorzover dat in 
één weekend mogelijk is, het "inventariseren" van 
een uit entomologisch oogpunt waardevol terrein) 
en door het maken van een verslag van de activi¬ 
teiten. Daarom ook zou er een duidelijker planning 
van de dagexcursies moeten komen, onder meer door 
op de vrijdagavond een deskundige een beschrijving 
van de te bezoeken terreinen te laten geven. Ten¬ 
slotte bestond er behoefte aan een welomschreven 
regenprogramma, niet in het minst ook voor de niet- 
entomologische deelnemers aan de vergadering. 

Nederlandse Entomologische Vereniging 

De vergadering werd gehouden van 3-5 juni. De 
meeste deelnemers overnachtten in het ANWB 
Buitencentrum "de Linderij" in het gehucht Linde 
(nabij Zuidwolde), enkelen kampeerden in de on¬ 
middellijke nabijheid ervan; een aantal deelne¬ 
mers verbleef in hotels in de naburige plaatsen, 
maar gebruikte de maaltijden in de Linderij. De 
echtparen van Doesburg en Simon Thomas, en voor¬ 
al mevrouw D. de Buijzer, die als "gast" de verga¬ 
dering bijwoonde, verzorgden de technische en voor¬ 
al culinaire voorbereiding. De voorbereiding van de 
excursies en het leggen van contacten met beheersin¬ 
stanties werd uitgevoerd door de heer Van Aartsen, 
ook al uit hoofde van zijn erevoorzitterschap van 
de vergadering. De heer Dracht (Meppel) gaf op 
vrijdagavond een zeer uitvoerige beschrijving van 
de terreinen. De heer Ellis nam de verzorging van 
het verslag op zich (door ziekte verhinderd de 
vergadering bij ter wonen, was hij daarbij aangewe¬ 
zen op de hulp van anderen, die daarvoor op deze 
plaats vriendelijk bedankt worden!) 

De volgende personen namen aan de vergadering 
deel: 

de heer en mevr. B. en G. C. van Aartsen* (ere¬ 

voorzitter) 

mevrouw D. de Buijzer 

de heer J.G.M. Guppen* 

de heer en mevr. A. en Chr. A. Dia ko no ff 

de heer en mevr. P. H. en W. van Doesburg 

de heer A. T. Edzes 

de heer H. H. Evenhuis 

de heer G. L. van Eyndhoven 

de heer J. C. Felton* 

de heer T. Hakbijl 

de heer J. Huijbregts* 

mevrouw J. Huisman 

de heer R. de Jong 
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de heer J. Krikken* 

de heer en mevr. F. en M. C. Kruseman* 

de heer J. H. Küchlein* 

de heer W. Kuijken* 

de heer H. Nieuwenhuysen* 

de heer L. E. N. Sijstermans 

de heer en mevr. R. T. en M. J. Simon Thomas 

de heer en mevr. M. J. en L. Sommeijer 

de heer en mevr. E. A. M. en P. J. M. Speijer 

de heer R. Vis* 

de heer B. J. van Vondel* 

mevrouw H. Wiering-Schreuder 

de heer A. J. de Wilde 

de heer C. J. Zwakhals* 

De vergadering had nogal matige weers¬ 
omstandigheden. Hierop was in een dubbel regen- 
programma geanticipeerd. Er bestond de mogelijk¬ 
heid voor een aantal min of meer touristische excur¬ 
sies, en de heren Th. van Dijk en T. H. P. van Hui¬ 
zen waren zo vriendelijk geweest hadden een zater¬ 
dag vrij te maken om desgewenst de entomologische 
activiteiten op het Biologisch Station Wijster te 
demonstreren. Voor de touristische sector bestond 
belangstelling - tamelijk veel deelnemers bezoch¬ 
ten de "tuinen van Mien Ruys" te Dedemsvaart, 
maar de ware entomologen lieten zich niet verlei¬ 
den tot een binnenhuisexcursie. 

Aan de resultaten van hun activiteiten is de rest 
van dit verslagje gewijd. Niet ieder van de deel¬ 
nemers heeft entomologische waarnemingen kunnen 
doen, onder meer wegens de tegenvallende weers¬ 
omstandigheden. Van de in bovenstaande lijst met 
een * aangeduide deelnemers werden gegevens ont¬ 
vangen. 

De volgende terreinen werden door een of meer van 
de deelnemers bezocht: Linde, Wildenberg, Meeu¬ 
wenveen, het Zwarte Gat, Schrapveen, Rabbinge, 
Klein Zwitserland en, ietwat buiten het eigenlijke 
excursieterrein, Dikninge en de Kralose Heide. De 
meeste genoemde terreinen eigendom van de Stich¬ 
ting het Drents Landschap. Deze stichting, die bij 
monde van haar secretaris, de heer Buruma, toe¬ 
stemming gaf tot het onderzoek, wordt vriendelijk 
bedankt voor haar tegemoetkomendheid. Het 
Meeuwenveen is eigendom van het Staatsbosbe¬ 
heer. 

Korte karakteristiek van de voornaamste 
bezochte terreinen 

Klein Zwitserland (officiéél Steenberger Ooster- 
veld): complex van bos, heid en cultuurlandschap. 

Linde: houtwallen en laanbomen in een ontgin- 
ningslandschap in de omgeving van de "Linderij". 

Meeuwenveen: een uitgeveende pingoruine met 
verlandingsvegetaties. 

Rabbinge: zie Wildenberg. 
Schrapveen: lage hooilanden met verlandende 

sloten en veengaten nabij de Reest. 
Wildenberg: complex terrein in het dal van de 

Reest, grotendeels bestaande uit geaccidenteerde 
heideterreinen, maar ook met houtwallen, boscom¬ 
plexen en oud cultuurterrein. 

Zwarte Gat: een heide terrein, met een veen¬ 
plasje, temidden van uitgestrekte weilanden. 

Vlinders, Macrolepidoptera 

De heer Kuijken meldde van de omgeving van het 
Meeuwen veen (222-516) enkele mannetjes van de 
vuurvlinder Heodes tityrus. 

De heer Vis heeft tweemaal op licht gevangen 
nabij de Linderij en eenmaal in het Reestdalreser- 
vaat Wildenberg. Deze twee vangseries worden in 
tabel 1 samengevat; soorten die overdag in de nabij¬ 
heid van een der twee nachtelijke monsterpunten 
werden waargenomen, zijn mede in de tabel ver¬ 
werkt. Alle genoemde soorten zijn nachtvlinders. 

Samen zijn het 73 soorten, verdeeld over acht 
families, waarbij de geometriden met 30 soorten, en 
de noctuiden met 28, het best vertegenwoordigd zijn. 

Onder deze soorten bevindt zich er eigenlijk niet 
één die ook niet elders in Nederland in soortgelijke 
biotopen wordt aangetroffen. 

Het opmerkelijkst zijn nog de twee arctiiden 
Atolmis rubricollis en Eilema sororcula, soorten 
waarvan de rupsen leven op korstmossen op (oude, 
vrijstaande) bomen. Beide soorten komen in Neder¬ 
land locaal voor, voornamelijk op zandgrond; vol¬ 
gens de catalogus van Lempke zijn ze plaatselijk 
gewoon. In Wildenburg verschenen er in één uur ne¬ 
gen op het laken, wat als een indicatie kan worden 
beschouwd voor een (nog) redelijk ontwikkelde 

kortsmos-flora. 

Vlinders, Microlepidoptera 

Door Van Aartsen en Küchlein werden micro's 
waargenomen in Wildenberg, het Meeuwenveen, 
Rabbinge, het Zwarte Gat en in Linde. De waar¬ 
nemingen zijn deels gebaseerd op hand-, deels op 
lichtvangsten. Hoewel geen der soorten zeer opmer¬ 
kelijk is, volgt in tabel 2 het complete lijstje van de 
vangsten. 
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Tabel 1. Macrolepidoptera 

Linderij Wildenberg Linderij Wildenberg 

DREPANIDAE: LYMANTRIIDAE: 

Drepana falcataria + + Calliteara pudibunda + + 

GEOMETRIDAE: ARCTIIDAE: 

Jodis lactearia + + Atolmis rubricollis + 

Timandra griseata + Eilema sororcula + + 

Lythria rotaria + Diacrisia sannio + 

Xanthorhoe designata + + Spilosoma lubricipeda + + 

X. spadicearia + 

X. montanata + + NOLIDAE: 

Epirrhoe alternata + Nola confusalis + 

Colostygia pectinataria + 

Hydriomena impluviata + NOCTUIDAE: 

Perizoma flavofasciata + Agrotis exclamationis + 

P. alchemillata + A. segetum + 

Eupithecia intricata arceuthata + Ochropleura pl eet a + + 

E. goossensiata + Axylia putris + 

E. vulgata + Noctua pronuba + 

E. subfuscata + Lycophotia porphyrea + 

E. abbreviata + Diarsia rubi + 

Opisthograptis luteolata + Lacanobia oleracea + + 

Lomaspilis marginata + L. thalassina + 

Semiothisa notata + Ceramica pisi + 

S. alternaria + + Mythimna comma + 

S. liturata + Acronicta psi + 

S. clathrata + A. rumicis + 

Serraca punctinalis + Dypterygia scabriuscula + 

Boarmia roboraria + Rusina ferruginea + 

Bupalis piniarius + Phlogophora meticulosa + 

Ematurgia atomaria + Apamea crenata + 

Cabera exanthemata + + A. remissa + 

Hylaea fasciaria + Oligia fasciuncula + 

Campaea margaritata + + Charanyca trigrammica + 

Perconia strigillaria inaequaria + Caradrina morpheus + 

Lithacodia pygarga + 

SPHINGIDAE: Deltote bankiana + 

Deilephila elpenor + Earias clorana + 

Hyloicus pinastri + Pseudoips fagana + 

Plusia festucae + + 

NOTODONTIDAE: Abrostola trigemina + 

Peridea anceps + + Rivula sericealis + 

Eligmodonta ziczac + 

Pheosia gnoma + 

Ptilodon capucina + + 

Pterostoma palpina + 

Drymonia dodonaea + 

Waterinsekten 

Door de heren Van Vondel. Huijbregts en Guppen 
werden waterinsekten verzameld. Eerstgenoemde 
twee zijn verantwoordelijk voor de in tabel 3 vol¬ 
gende gegevens over kevers, laatstgenoemde voor 
die m.b.t. de wantsen. 

In Avereest werd gemonsterd in de Reest bij 
Kerkvonder (Amersfoort-coördinaten 222,0-515,3, 
monstemummer HH 496 van Huijbregts; kolom A in 
tabel 3). 

In Wildenberg werden vier monsters genomen: 
een monster in een veenput met Sphagnum (coör¬ 
dinaten 222,25-515,2, monsternummer HH 497 van 
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Tabel 2. Microlepidoptera; nomenclatuur en volgorde gebaseerd op de Codelijst (Küchlein, 1877) 

Wilden¬ 

berg 

Meeu¬ 

wenveen 

Rabbinge Zwarte 

Gat 

Linde 

Adela degeerella + + + 

Triaxomera parasitella + 

Caloptilia alchimiella + 

Phyllonorycter muelleriella + 

Phyllonorycter geniculella + 

Argyresthia conjugella + + 

Endrosis sarcitrella + 

Elachista cerusella + 

Coleophora laricella + 

Teleiodes proximella + + 

Clepsis spectrana + + 

Capua vulgana + 

Aleimma loeflingiana + 

Olethreutes arcuella + 

Olethreutes lacunana + + 

Hedya dimidoalba + 

Orthotaenia undulana + + 

Gypsonoma delabana + 

Epiblema rosaecolana + 

Eupoecilia ambiguella + 

Anthophila fabriciana + + + 

Cryptoblabes bistriga + 

Pyla fusca + 

Chrysoteuchia culmella + + 

Crambus lathoniellus + + + 

Scoparia ambigualis + + 

Evergestis forficalis + 

Ostrinia nubilalis + 

Phylactaenia coronata + 

Huijbregts; kolom W1 in tabel 3); in een voedselrij¬ 
ke sloot (coördinaten 422,2-515,9; HH 498, kolom 
W2); in een veenput zonder vegetatie (coördinaten 
422,15-516,3, HH 499, kolom W3); en een ven in ber¬ 
ken/eikenbos (coördinaten 222,6-515,6, mon- 
stemummer 1988.06.04.01 van Van Vondel; kolom 
W4 ) 

In Rabbinge werd gemonsterd in weiland- 

poeltjes met Sphagnum (coörd. 222,5-514,8, Van 
Vondel 1988.06.04.02, kolom R1 in tabel 3) en in 
beek de Reest (coörd. 222-514, 1988.06.04.03, R2) 

In een verlandend kanaal nabij boerderij Rab¬ 
binge werd een aantal soorten waterwantsen aange¬ 
troffen (R3) 

In Schrapveen werden door Van Vondel de vol¬ 
gende monsters waterkevers verzameld, alle met 
coördinaten 225,9-516,1 (waterwantsen werden hier 
niet aangetroffen): 

1988.06.05.011: Greppel in hooiland waarin o.a. 
grote ratelaar, kartelblad, moerasviooltje en wit- 

bol. Breedte ca. 50 cm, diepte 5 cm (SI) 
1988.06.05.02: slootje, 100 cm breed en 5 cm diep 

met eendekroos en liesgras. Bodem met een dikke 
laag detritus (40 cm) (S2). 

1988.06.05.03: als vorige monsterpunt; kwelin- 
dicatie (S3). 

1988.06.05.04: slootje in grasland, 200 cm breed, 5 
cm diep; gele lis (S4). 

1988.06.05.05: greppel in grasland op enige me¬ 
ters afstand van de beek de Reest. Waterdiepte ni¬ 
hil, pas na "trappen" ontstaan plasjes (S5). 

Opmerkingen m.b.t. de waterkever-fauna 

Met name de monsterpunten in Rabbinge en Schrap¬ 
veen vertegenwoordigen biotopen die helaas nog 
maar weinig in Nederland voorkomen. Naast alge¬ 
mene soorten worden hier dan ok voor dit type wa¬ 
ter kenmerkende soorten aangetroffen als Hydro- 
porus scalesianus, H. neglectus, H. rufifrons, Laccor- 
nis oblongus, Agabus affinis , A. unguicularis, me- 
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Tabel 3. Waterinsekten (deel 1) 

A W 
12 3 4 

R 
1 2 3 

s 
1 2 34 5 

KEVERS: 

HALIPLIDAE: 
Peltodytes caesus . + 
Haliplus lineatocollis . 4- 
H. ruficollis + . 4- . 4- 4- . . 
H. fluviatilis . 4- 
H. laminatus . + 
H. heydeni . . . 4- . 

NOTERIDAE: 
Noteras crassicornis. 4- . . + +. . 

DYTISCIDAE: 
Laccophilus minutus . 4- 
L. hyalinus . 4- 
Hyphydrus ovatus 4- 
Coelambus impressopunctatus 4- 
Hydroglyphus pusillus . + . . . 

Hygrotus versicolor . 4- 
H.inaequalis 4- . 4- . . . 4- . 
H. decoratus +. . 4- . . 4- 4-. 4- 
Hydro porus scalesianus + . . 4- . . 4- 4-. . 
H. angustatus +. . 4- 4- . . 4- 4- + 4- 
H. neglectus 4- . 4- 4- 4- . 4- 
H. umbrosus +. . 4- 4- . 4- 4- 4- 4- 4- 
H. tristis 4- 4- . . . 4-. . 
H. palustris 4- . 4- . 4- 4- 4- 4- 

H. incognitus . + . . 4- 4-4- 4- 

H. striola + 4- 4- . 4-4-4--I- 

H. erythrocephalus 4- 4- . . . . 

H. ruft frons 4- 4- 4-. . 

H. planus + . 4- + 4- + 4- . .4-4-4- 

H. nigrita ... 4- 4- 

H, pubescens + 
H. memnonius + + + 
Graptodytes pictus 4- . 4- 

Copelatus haemorrhoidalis + . 

Laccornis oblongus 4- 4- . . . 

Agabus melanocornis + 4- 

A. bipustulatus + + . + 4- . 4- 4- 4- . 4- 4- 

A. sturmii . + . 4- . 4- . . 4- . . 

A. affinis 4- . 

A. unguicularis . . 4- . . 

A. chalconatus + . + . 

Ilybius ater . 4- 4- + 4-4- 4- 

I. quadriguttatus . 4- . 4- . 4- 4- 

I. guttiger 4- 4- . . +4-4-4- 

Rhantus suturalis 4- . . ++ . 
R. exsoletus 4- 

Hydaticus seminiger 4- . 

HYDRAENIDAE: 
Hydraena britteni . . . . + 
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Tabel 3. Waterinsekten (deel 2) 

A W R S 

12 3 4 1 2 3 1 2 34 5 

HYDROPHILIDAE: 

Spercheus emarginatus . + . . . 

Helophorus aequalis + + + . + + + + +++ + 

H. brevipalpis + + + . + + + + + + + + 

H. obscurus . . . + . 

H. strigifrons . + . + + 

Hydrochus carinatus . . . + + . 

Coelostoma orbiculare + . . . + . . + + . + 

Hydrobius fuscipes + + . . + . + + + . . 

Anacaena globulus + + . . + 

A. limbata . . . + + + . + + . + 

A. lutescens + + + + . + . + + + + + 

Laccobius minutus . + 

Laccobius sp. + 

Helochares punctatus . . . + + . 

Enochrus affinis . + . + 

E. quadripunctatus + . 

E. coarctatus . . . + + . 

Cymbiodyta marginella + . 

Cercyon bifenestratus + . 

C. tristis . + . + + 

C. convexiusculus +. . . + . . + + . + 

C. ustulatus + . + . 

WANTSEN 

HEBRIDAE: 

Hebrus ruficeps + . + 

H. pusillus + . + 

VELIIDAE: 

Microvelia reticulata + 

M. umbricola + 

GERRIDAE: 

Gerris thoracicus + . 

G. lacustris + . 

NEPIDAE: 

Nepa rubra + + . 

NAUCORIDAE 

Ilyocoris cimicioides + 

NOTONECTIDAE: 

Notonecta glauca + + . 

CORICIDAE: 

Cymatia coleoptrata + 

C. bonsdorffi + 

Corixa dentipes + . 

Hesperocorixa sahlbergi + + + 

Callicorixa praeusta + . 

Sigara falleni + . 

S. striata + . 

SALDIDAE: 

Chartoscirta cincta + 



lanocornis en chalconatus, soorten die over het al¬ 

gemeen in Nederland zeldzaam zijn. Op grond van 

"de Waterkevers van de Benelux" een overzicht 

waarvan de publicatie thans door negen auteurs 

wordt voorbereid, kan over enkele van deze soorten 

iets meer gezegd worden: 

Hygrotus decoratus: wel algemeen, maar nog 

niet eerder uit Drenthe en Overijssel gemeld. Deze 

soort leeft met name in voedselarme, semiperma¬ 

nente milieus. 

Hydroporus incognitus: Wel vrij algemeen, 

maar tyrphofiel (voorkeur voor Sphagnum- mi¬ 

lieus). Leeft in verlandingssituaties met een laag 

grof organisch materiaal op de bodem, en met kwel, 

o.m. in bosgreppels. 

Hydroporus scalesianus: vrij zeldzaam; nog 

niet eerder uit Drenthe en Overijssel gemeld. Leeft 

in verlandende wateren of oeverzones van oligo- 

mesotrofe of mesotrofe wateren. Vooral in veenmos¬ 

rietlanden en zeggemoerassen. 

Agabus chalconatus: ontbreekt in het westen 

van Nederland; eerste melding voor Drenthe. In 

stilstaande of zwakstromende temporaire wateren 

met veel bladafval, vaak in voedselrijkere bosge¬ 

bieden. 

Agabus melanocornis: Eerste vermelding voor 

Drenthe; voornamelijk een soort van oostelijk en 

zuidelijk Nederland. Leeft in zure wateren op 

heide en hoogveen, en wordt vrijwel nooit samen 

met de vorige soort aangetroffen! 

Omdat het op grond van enkele bemonsteringen 

moeilijk is om met goed onderbouwde beheersad- 

viezen te komen wordt hier volstaan met enkele 

losse opmerkingen: 

Wildenberg: het huidige beheer, waarschijnlijk 

"niets doen" zou gehandhaafd kunnen blijven. 

Rabbinge: Ook in de toekomst dient voorkomen 

te worden dat vee in de buurt van de Sphagnum- 
poelen kan komen, om bemesting en vertrapping te 

voorkomen. 

Schrapveen: De sloten in dit terrein zijn sterk 

aan verlanding onderhevig. In het huidige verlan- 

dingsstadium, waarbij slechts weinig water staat 

boven een zeer dikke laag detritus of soms zelfs 

nauwelijks water zichtbaar is, wordt een zeer in¬ 

teressante waterkeverfauna aangetroffen. Het hui¬ 

dige beheer zou gehandhaafd moeten worden. Er 

dient echter voor gewaakt te worden dat de ver¬ 

landing zover doorgaat dat de sloten daadwerke¬ 

lijk droog komen te staan. In dat geval moet over¬ 

wogen worden om gedeelten van sloten opnieuw uit 

te baggeren zodat in het terrein, vlak bij elkaar, 

een aantal fasen uit het verlandingsproces tegelij¬ 

kertijd aanwezig zijn. 

Samen vattend: De bezochte terreinen zijn wat wa¬ 

terkevers betreft interessant tot zeer interessant. In 

totaal zijn 65 soorten "echte" waterkevers waarge¬ 

nomen, dat is ongeveer een kwart van de totale Ne¬ 

derlandse fauna. 

Mest en aaskevers 

Door Krikken en Huijbregts is in Wildenberg en 

Rabbinge een proefbemonstering uitgevoerd van 

mest- en aaskevers, met het doel inzicht te krijgen 

in de fauna van de genoemde groepen in het dal van 

de Reest in zuidelijk Drenthe, en om in Nederland 

een techniek van bemonstering te testen die in de 

tropen bevredigend werkt. 

Hiertoe werden op zaterdag 4 juni aan de hand 

van de topografische kaart enige series bodemval- 

len met menselijke faeces en vis uitgezet. De bodem- 

vallen bestonden uit plastic yoghurt-bekers van 0,5 

liter; ze waren voor ongeveer de helft gevuld met 

water waaraan enig detergens was toegevoegd en 

een theelepel chloralhydraat. Boven de tot de 

rand ingegraven vallen werd het lokaas (mest of 

vis) opgehangen in geperforeerde kokers. Op vier 

plekken werden telkens zes vallen ingegraven, in 

totaal dus 24. Steeds werden twee met mest geaasd, 

twee met vis, en (bij wijze van experiment) nog eens 

twee met het mengsel van Sturani (een middel dat 

in Italië wordt gebruikt om loopkevers te vangen, 

en dat Huijbregts in Nederland wilde proberen). 

De vallenseries stonden in vochtig hooiland 

(tabel 4, kolom 1), (2) vochtig veenbos met berk en 

den, (3) in gemengd droog bos met den, eik en berk 

en (4) op een stuifkop in de heide. 

De uitgezette vallen werden op 5 juni volgens 

het gebruikelijke schema nogmaals gecontroleerd 

en op 10 juni geleegd. 

Voorts is er nog enig strooisel gezeefd (op de 

plekken 2 en 4 in tabel 4) maar praktisch zonder re¬ 

sultaat, althans wat de kevers betreft! 

Het weer was tijdens de periode dat de bodem- 

vallen uitstonden matig: wisselend bewolkt en re¬ 

genachtig. 

Het verzamelde materiaal is thans provisorisch 

uitgezocht, en tabel 4 geeft per familie de aantal¬ 

len (soorten en individuen); als bij nadere analyse 

opmerkelijke zaken naar voren komen zal dit aan 

de terrein-eigenaar worden doorgegeven. Commen¬ 

taar kan bij de resultaten slechts in beperkte mate 

worden gegeven, omdat er nauwelijks vergelijkbare 

gegevens beschikbaar zijn. Deze techniek van mest¬ 

en aaskeveronderzoek is in West-Europa praktisch 

niet toegepast. Wel is - ook in Drenthe, met name 
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Tabel 4. Aantallen soorten en individuen van keverfamilies, getotaliseerd per monsterpunt, 

s: aantal herkenbare soorten; i: aantal individuen; ts: totaal aantal herkenbare soorten per familie. 

Per monsterpunt stonden gedurende 12 dagen 6 vallen, waarvan 2 geaasd met mest, 2 met vis en 2 met 

Sturani. 

1 hooiland 

t s 

2 nat bos 

t s 

3 droog bos 

t s 

4 heide 

t s ts 

Carabidae 5 19 5 26 4 24 4 17 17 
Dytiscidae 1 1 1 
Silphidae 3 4 2 7 4 7 1 1 5 
Staphylinidae 14 21 16 33 12 33 12 14 25 
Leioididae 2 4 4 34 5 35 2 3 7 

Hydrophilidae 1 2 2 9 1 3 2 
Scarabaeidae 2 3 1 1 3 46 3 
Elateridae 1 2 1 1 2 
Byrrhidae 1 1 1 2 1 
Nitidulidae 2 2 2 

Lathridiidae 1 1 1 

Colydiidae 1 1 1 

Chrysomelidae 1 1 1 1 2 

Curculionidae 1 1 1 

door het Biologisch Station Wijster - met bodem- 

vallen op loopkevers gemonsterd. 

Overigens gaat het hier uiteraard om een zeer 

beperkte momentopname uit de lokale fauna. Er 

mag dus geen te grote waarde aan de resultaten 

worden toegekend. 

Het materiaal bevindt zich in het Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie te Leiden en zal t.z.t. aan 

specialisten ter hand worden gesteld. 

Het totaalresultaat dat tabel 4 toont is, in termen 

van zowel aantallen soorten als aantallen indivi¬ 

duen, verontrustend gering, zelfs als rekening ge¬ 

houden wordt met de korte bemonsteringsperiode in 

een voor kevers ongunstig jaargetijde. De indruk be¬ 

staat dat het bos (kolommen 2 en 3) slecht groeide: 

weinig blad, veel dood hout, weinig verjonging. De 

strooisellaag maakte een plakkerige indruk; het 

vermoeden wordt gewekt dat verzuring hieraan de¬ 

bet is. 

Van de gedetermineerde soorten is geen enkele 

nieuwe voor Drenthe: de 17 Carabidae, 5 Silphidae 

en 3 Scarabaeidae waren alle reeds van de provin¬ 

cie bekend. De aantallen Carabidae leken bijzonder 

laag. 

De monstertechniek, die hierboven beschreven 

werd, blijkt overigens goed te voldoen. De monsters 

zullen voortaan niet meer droog bewaard moeten 

blijven, maar in alcohol. Tussen de enorme massa's 

vliegen (niet onderzochte Sarcophagidae en Calli- 

phoridae) gaan de kevers anders volstrekt ten on¬ 

der; het uitzoeken is dan hopelijk wat minder ar¬ 

beidsintensief. 

Overige (land-)insekten 

Wildenberg 

Er werd door de heer Kruseman een exemplaar van 

de doornsprinkhaan Tetrix undulata verzameld; in 

Drenthe is deze soort overigens nog vrij algemeen. 

Door Van Achterberg werden de volgende sluip¬ 

wespen verzameld: Alomyia debellator (een alge¬ 

mene soort, parasiet van de vlinder Hepialus hu- 
muli), Cratichneumon fabricator, C. culex en C. ru¬ 
ft frons (drie algemeen voorkomende parasieten van 

noctuiden-poppen) en Odontocolon ruspator. De 

laatste soort parasiteert op keverlarven in dood tot 

halfvergaan hout; daarvan was in dit terrein nogal 

wat aanwezig. 

Nieuwenhuysen vond ondanks het slechte weer en¬ 

kele Hymenoptera: in vak 222-515 een exemplaar 

van de algemene graafbij Lasioglossum sexstriga- 
tus. Kleine zandverstuivingen ten westen van de 

Nieuwe Dijk (222-516) in de Wildenberg bleken 

ideale terreintjes te zijn voor graaf wespen (Lestica 
subterranea, Tachysphex pompiliformis, Crossoce- 
rus wasmaeli, Crabro peltarius, C. scultellatus en 

Oxybelus uniglumis). Op bloeiende composieten 

vlogen hier de graafbijen Andrena wilkella, Lasio¬ 
glossum villosulum, L. calceatum en L. leucozoni- 
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um. 
Ook Kuijken nam hier enkele exemplaren waar 

van de graaf wespen Crabro peltarius, de bladwesp 

Tenthredo mesomelas en de plooiwespen Ancistro- 
cerus oviventris en A. trifasciatus. Voorts verza¬ 

melde hij de boktor Strangalia aethiops en de 

langpootmug Tanyptera atrata. 
Afgezien van de niet zeer algemene Andrena 

wilkella betreft het betrekkelijk gewone soorten; 

meer kan ook moeilijk verwacht worden van een 

kortstondig bezoek bij slecht entomologen-weer. 

Klein Zwitserland 

Felton nam hier de mieren Tetramorium caespitum, 
Formica polyctena en F. sanguinea waar, de spin- 

nendoder Arachnospila spissa en de graafwesp 

Lestica subterranea. 

Kralose Heide 

Hier werden door Felton de graafwespen Crabro 

scutellatus en Crossocerus wesmaeli waargenomen. 

Dikninge 

Sommeijer verzamelde voor Nieuwenhuysen hier 

(vak 215-520) nog de hommels Megabombus horto- 
rum, M. pascuorum, Bombus terrestris en Pyrobom- 
bus pratorum. 

144e Zomerbijeenkomst 

Zoals reeds aangekondigd is in het verenigins- 

nieuws van februari wordt de zomerbijeenkomst ge¬ 

houden van 9-11 juni 1989 in "De Schouwsche 

Boer", Torenweg 10 te Haamstede. U kunt hier vrij¬ 

dagmiddag vanaf 16.00 uur op de kamers terecht, 

maar bagage kan al wel eerder worden afgegeven. 

De avondmaaltijd is om 18.00 uur. Nogmaals, wel¬ 

licht ten overvloede, overnachting vindt plaats op 

stapelbedden en men dient zelf een lakenpakket 

mee te brengen. Wie niet in "De Schouwsche Boer" 

overnacht, maar daar wel de maaltijden gebruikt 

dient zelf voor de overnachting te reserveren. 

Hotel liefhebbers kunnen reeds op honderd m van 

"De Schouwsche Boer" terecht in Hotel "Vlieg¬ 

veld", Toren weg 1, 4328 JC Haamstede, tel. 01115 

1655. 
Voor kampeerders zijn er verscheidene campings 

in de omgeving. Op ca 500 m ligt camping '”t Groe- 

newoudt". Groene wou dse wegje 18,4328 GH Haam¬ 

stede, tel. 01115 1410. Iets verder weg ligt het veel 

grotere kampeercentrum "Ginsterveld", J.J. Boeijes- 

weg 45,4328 HA Haamstede, tel. 01115 1590. 

Kaarten 
Voor de deelnemers zullen er Voetspoorkaarten, 

schaal 1:10.000, van de Boswachterij Westerschou- 

wen beschikbaar zijn, evenals een eenvoudig kaart¬ 

je van de kop van Schouwen, schaal 1:50.000. Voor 

wie een gedetailleerde topografische kaart wenst: 

Top. kaart nr. 42E, schaal 1:25.000, beslaat het ge¬ 

hele gebied van Schouwen ten W. van Scharendijke 

- Serooskerke. Deze kaart is voor f 13,65 + f 3,50 

verzendkosten verkrijgbaar bij de Topografische 

Dienst, Postbus 115, 7800 AC Emmen, tel. 05910 

96911. 

Voor een overzicht van bijna geheel Zeeland kan 

men bijv. ANWB kaart nr. 10 schaal 1:100.000 ge¬ 

bruiken. 

Openbaar vervoer 
Met openbaar vervoer kan men Haamstede als 

volgt bereiken : 

A. Voor wie uit het noorden en westen komt: via 

Rotterdam CS, vandaar per metro naar station Rot- 

terdam-Zuidplein. Hier vertrekt 5 over half lijn 

133 van ZWN naar Schouwen, die ca 1,5 uur later 

Haamstede (kerk) bereikt. Lijn 136 vertrekt even¬ 

eens van Zuidplein en wel om 5 over het hele uur; 

men dient dan onderweg over te stappen. 

B. Vanuit Brabant naar station Goes CS. Vandaar 

met lijn 10, vertrek 10 voor half en 10 voor het hele 

uur, naar Zierikzee. In Zierikzee overstappen op 

bovengenoemde lijn 133. Vanuit Goes duurt de reis 

ongeveer een uur. 

Wie van plan is per openbaar vervoer te reizen kan 

contact opnemen met C. J. Zwakhals (adres zie on- 
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der "Aanmelding") voor een regeling van het ver¬ 
voer naar de Schouwsche Boer. 

Vallen 
In principe bestaat er gelegenheid een week voor 

de bijeenkomst vallen te plaatsen. Hierbij gaat het 
om vallen die een week zonder verzorging kunnen 
functioneren, zoals bijv. bodemvallen en Malaise 
vallen. De vallen moeten zaterdag 3 juni worden ge¬ 
plaatst. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil 
maken dient tijdig contact op te nemen met C. J. 
Zwakhals, adres zie bij "Aanmelding". 

Overige activiteiten 
Voor wie behalve voor entomologische activiteiten 
nog voor andere culturele of recreatieve interessen 
belangstelling heeft biedt Zeeland vele mogelijk¬ 
heden. 

Zo is er naast oude cultuur in steden zoals bijv. 
Veere en Middelburg nieuwe techniek in de Delta 

Expo op de stormvloedkering in de Oosterschelde. 
Via de weg over deze stormvloedkering zijn Noord¬ 
en Zuid-Beveland en Walcheren gemakkelijk te 
bereiken. Op Walcheren vindt U ook het "Zeeuws 
Museum Natuurhistorie" in de oranjerie van kas¬ 
teel Westhove te Domburg, geopend van 10.00 - 
17.00 uur. 

Aanmelding 
U wordt verzocht het aanmeldingsformulier dat u 
vindt op de achterpagina van dit Verenigings- 
nieuws uiterlijk 15 mei ingevuld te zenden aan de 
heer C.J. Zwakhals, Onderweg 19, 4241 XD Arkel, 
tel. (na 20.00 u.) 01831 1402. Tegelijkertijd dient U 
de deelnamekosten aan hem te gireren, onder ver¬ 
melding van "Zomerbijeenkomst" (gironr. 1742574). 

brouwershavense gat 
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Uitnodiging voor de 34e Lentevergaderg- 

ing 

22 april 1989 te Amsterdam in Hotel Pulitzer, Prin¬ 
sengracht 315=331, AmsterdamDe 34e Lenteverga- 
dering wordt gehouden op zaterdag 22 april 1989 in 
de "Saxenburgzaal" van het Pulitzer Hotel te Am¬ 
sterdam. 

programma 
11.00 uur Opening 

a. Verslag van de secretaris over de toestand van 
de Vereniging 
b. 1. Rekening en verantwoording van de penning¬ 
meester 
b. 2. Verslag van de Kascommissie 
b. 3. Décharge oude en benoeming nieuwe Kascom¬ 
missie 
c. Verslag van de bibliothecaris 
d. Verslag van de Commissie voor Inventarisatie en 
Natuurbescherming 
e. De tijdschriften van de NEV 
f. Voorstel tot benoeming van P.A. van der Laan tot 
erelid van de NEV 
g. Verkiezing voorzitter. Conform de aankondiging 
in het Verenigingsnieuws van maart moet er voor¬ 
zien worden in de vacature van de voorzitter. Het 
bestuur stelt als kandidaten voor deze vacature de 
volgende personen voor: 1. J. Krikken, 2. A.K. 
Minks. Er zijn bij het ter perse gaan van dit bericht 
geen namen van andere kandidaten binnengekomen. 

12.30 uur Lunchpauze 

13.30 uur Wetenschappelijke Vergadering 

• G.L. van Eyndhoven, Aardige momenten uit de 
Vereniging van 1927 tot heden, met historische 
dia's 
• W.K.R. van Wingerden, Entomologisch onder¬ 
zoek op het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
• J. van der Blom, Sociaal gedrag van houtbijen 
(Xylocopa pubescens en X. sulcatipes) in de Negev 
woestijn in Israël, met video-beelden van bijen en 
habitat 

16.00 uur Sluiting 

Hotel Pulitzer is gemakkelijk te bereiken met de 
tram vanaf het CS Amsterdam. U neemt lijn 13, 
stapt uit bij halte Westermarkt en loopt nog een 
klein eindje door in de richting van de tram. De 
eerste afslag links is de Prinsengracht. 

Verslag van de 48e Herfst vergadering 
van de NEV 

De herfst vergadering 1988, georganiseerd door de 
sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie 
werd op 29 October 1988 gehouden in De Reehorst te 
Ede. De zeer goed bezochte vergadering stond in 
het teken van het afscheid van Dr. P.A. van der 
Laan als hoofdredacteur van Entomologia Experi- 
mentalis et Applicata. Als thema was gekozen "de 
tropische toegepaste entomologie". 

Dr. Ir. A. van Huis, tropisch entomoloog van de 
LU, Wageningen, opende de rij met een voordracht 
over geïntegreerde bestrijding van insektenplagen 
in de tropen. Hij liet zien dat plagen in de tropen 
ernstige gevolgen kunnen hebben voor de voed sei¬ 
en gezondheidssituatie in ontwikkelingslanden. 
Het gebruik van pesticiden heeft het probleem 
veelal niet verminderd. Voorbeelden werden gege¬ 
ven van een geslaagd gebruik van geïntegreerde be¬ 
stri jdingsmethoden. 

Drs. F. M. Bakker, UvA, Amsterdam, besprak 
de biologische bestrijding van de groene cassave- 
mijt, Mononychellus tanajoa, in Afrika. Ca. 25 jaar 
geleden werd deze voor het eerst in Afrika waar¬ 
genomen. Inmiddels heeft deze uit Zuid Amerika 
afkomstige plaag zich over heel Afrika verspreid. 
De tot nu toe geintroduceerde roofmijten (Phyto- 
seiidae) hebben zich niet blijvend kunnen vestigen 
op cassave. Momenteel wordt de roofmijt Typhlo- 
dromalis limonicus geïntroduceerd. Deze kan zich 
ontwikkelen en overleven op extra-florale nectar. 
Ook door de sterke associatie met Mononychellus in 
Zuid Amerika lijkt deze soort een veelbelovende 
kandidaat in dit bestrijdingsprojekt. 

Dr. L.P.S. van der Geest, UvA, Amsterdam, be¬ 
sprak de problemen met de cashewcultuur in Hai¬ 
nan, China. Naast cultuurfaktoren bleek een aan¬ 
tal insektenplagen de opbrengst te beperken: ver¬ 
schillende soorten Cerambycidae, die uiteindelijk 
de dood van de boom veroorzaken; Helopeltis- 
soorten, die door toxisch speeksel necrose veroor¬ 
zaken van bloeiwijzen en jonge scheuten en de 
vruchtboorder Nephopteryx sp. (Pyralidae). Be¬ 
strijding van de hoorders is vooral gebaseerd op re¬ 
gelmatige inspektie van de bomen en het handma¬ 
tig verwijderen van de larven. Daarnaast wordt ge¬ 
bruik gemaakt van chemische bestrijding. Het is 
meestal voldoende om slechts die bomen te behan¬ 
delen, die schade vertonen en bomen in hun direkte 
nabijheid. 

Dr. Ir. W. Takken, LU, Wageningen, sprak over 
nieuwe methoden van tsetsebestrijding. De recente 
introductie van geintegreerde bestrijding met be¬ 
hulp van vallen, met insekticide gemimpregneerd 

xxiii 



schermen, lokstoffen en steriele mannetjes, werd be¬ 
sproken aan de hand van projekten in uitvoering. 
De voordelen hiervan boven de conventionele be¬ 
spui tingen werden benadrukt. 

Dr. S.A. Ulenberg, PD, Wageningen, besprak de 
problemen met uit tropen geimporteerde insekten. 
De criteria die door door de PD worden gehanteerd 
bij de de vraag of maatregelen moeten worden ge¬ 
nomen bij het aantreffen van insekten en mijten op 
geimporteerde planten, werden besproken. De 
soorten die in de Nederlandse kassen problemen ve¬ 
roorzaken werden genoemd. 

Namens de redacteuren van Entomologia Experi- 
mentalis et Applicata belichtte Dr. Ir. A.K. Minks 
de geschiedenis van het wetenschappelijk tijds¬ 
chrift en de stimulerende bijdrage van Dr. P.A. van 
der Laan gedurende al deze jaren. Na een dank¬ 
woord van Dr. P.A. van der Laan werd hem door de 
Nederlandse Entomologische Vereniging een recep¬ 
tie aangeboden. 

Laatste aankondigingen: 

Zaterdag 8 april bijeenkomst van de Mierenwerk¬ 
groep 

plaats: I.V.N.-paviljoen in het Amstelpark, aan¬ 
vang 10 uur. Nadere inlichtingen bij M. Zijlstra, tel. 
05910-27630. 

Zaterdag 15 april Nederlandse dag van het congres 
"Butterflies in Europe" 

In aansluiting op het congres "Future for butterflies 
in Europerstrategies for survival", georganiseerd 
door de LU, Wageningen, en de Vlinderstichting, 
i.s.m. een aantal andere instanties waaronder de 
NEV, wordt er in het IAC-gebouw te Wageningen 
een Nederlandse dag georganiseerd. Informatie tij¬ 
dens kantooruren: 08370-11220. 

Aanmeldingsformulier 144e Zomerbijeenkomst 9 -11 juni 1989 te Haamstede 

Naam: 

Adres: 

Telefoon nummer:.. 

Neemt met.personen deel aan de zomerbijeenkomst. 

A. overnacht in "De Schouw sehe Boer" 
arriveert op vrijdag à ƒ 78,- ƒ. 
arriveert op zaterdag à ƒ 39,- ƒ ..... 

B. overnacht elders maar gebruikt wel de maaltijden in "De Schouwsche Boer". 
arriveert op vrijdag à/ 49,- /.... 
arriveert op zaterdag à ƒ 24,50 ƒ .... 

C. wenst alleen avondmaaltijd op zaterdag 
à/15,- / .... + 

Totale kosten ƒ .... 
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Fig. 3. Stegania trimaculata. Genitalia $. Sint Donat (Alpes de H. P., France). Prep. R. de Vos nr. 293. Coll. ITZ. 

Maatstreep 0,5 mm (aedeagus iets sterker vergroot). 

binnenrand zijn vrij donker grijs getint, de bui¬ 
tenste dwarslijn is veel duidelijker, de franje 
van de voorvleugels is donker geblokt en de 
lichtgele grondkleur is bedekt met iets donker¬ 
der kleine schrapjes. Van de drie vlekjes aan de 
voorrand blijft het distale zichtbaar, het mid¬ 
delste is soms nog te zien, maar het basale en 
de binnenste dwarslijn zijn altijd overdekt door 
de donkere kleur. Blijkens het materiaal in het 
instituut te Amsterdam is f. cognai aria zeker 
niet zeldzaam in het zuiden van Frankrijk. 
Prout (l.c.) vermeldt de vorm ook uit Spanje 
en Portugal. De twee in Nederland aangetrof¬ 
fen exemplaren behoren beide eveneens tot f. 
cognataria, maar ze zijn veel donkerder dan de 
Zuidfranse en bovendien zijn ze ook kleiner. 

Aan Millière (1859) danken we een fraaie 
gekleurde afbeelding met beschrijving van de 
rups. De grondkleur is groen. Opvallend is de 
brede roodachtige ruglijn. Subdorsale lijn wit¬ 
achtig, tussen de ringen onderbroken. Kop 
roodachtig met kruisvormige vlek in het mid¬ 
den. Verpopping vindt plaats in het midden 
van een opgevouwen blad. De pop ligt in een 
ijl bruin spinsel en overwintert. Millière trof de 
rups in zijn omgeving (vermoedelijk Cannes) 

alleen aan op witte abeel (Populus alba L.), 
maar dat deze populieresoort niet de enige 
voedselplant is blijkt al uit het feit, dat op de 
Limburgse vindplaats uitsluitend Italiaanse 
populieren (Populus nigra cv ’Italica’) voor¬ 
kwamen (ze zijn inmiddels gerooid). Zie ook 
de ervaring van Troukens (hieronder). 

Millière deelt verder mee, dat de vlinder 
meestal met uitgespreide vleugels bovenop de 
bladeren zit en dat hij uit een eikweek bijna 
evenveel exemplaren van f. cognataria kreeg 
als van de typische vorm. 

Verspreiding in West-Europa 

De vlinder is al vanaf 1893 bekend uit het 
zuiden van West-Duitsland (Beieren, Baden, 
Wurtemberg) en werd geleidelijk aan steeds 
noordelijker aangetroffen (Frankfurt, de 
Pfalz). In 1950 werd trimaculata voor het eerst 
in Rheinland-Westfalen gevangen, namelijk bij 
de Loreley. In de periode 1951-1954 werden 
exemplaren bij Keulen waargenomen, in 1953 
bij Düsseldorf en Solingen (Stamm, 1955a, b). 
Van de heer G. Swoboda (Leverkusen) werd 
een lange lijst met gegevens ontvangen uit de 
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periode 1951-1984, vooral uit zijn woonplaats 

en omgeving en uit de omgeving van Keulen. 

In 1983 werden bij laatstgenoemde stad tot 20 

exemplaren per avond geteld. De uiterste data 

ervan zijn 27 april en 2 september. Er zijn twee 

generaties met toppen van half mei tot eind 

juni en van eind juli tot eind augustus. 90% van 

de Duitse vangsten behoort tot de f. 

cognataria. 

De heer Swoboda vermoedt dat trimaculata 

bezig is zijn areaal uit te breiden via de Rijn en 

zijn zijrivieren, daarbij geholpen door aanplan¬ 

tingen van populieren. De Nederlandse vind¬ 

plaats sluit goed aan bij het recente Duitse 

areaal. Dat de twee volkomen verse exempla¬ 

ren aan de voet van de populieren werden 

aangetroffen is een sterke aanwijzing dat deze 

afkomstig waren van rupsen die zich daar al in 

1986 ontwikkeld hadden. 

Lhomme (1927-1929) vermeldt een groot 

aantal vindplaatsen van de soort in Frankrijk. 

Hij noemt hierbij ook het departement Nord. 

Van f. cognataria zegt hij, dat die vooral in het 

zuiden voorkomt. Helaas beschikken we niet 

over recentere gegevens, zodat we niet weten 

wat inmiddels nog verder uit het noorden van 

Frankrijk bekend geworden is. 

Interessant is dat de soort ook tot in België 

is kunnen doordringen. Troukens (1985) ving 

op 2 en 3.vi. 1984 twee mannetjes te Ander- 

lecht. Ook in 1985 werd de vlinder daar door 

hem aangetroffen, nu op 6 en 13 augustus 

(Vermandel, 1986). In 1986 bleek trimaculata 

zijn areaal uitgebreid te hebben. Hij werd nu in 

beide generaties aangetroffen, niet alleen te 

Anderlecht, maar ook te Sint-Jans-Molenbeek 

(beide aan de westkant van de agglomeratie- 

Brussel) en te Jette (aan de noordkant) met in 

totaal 14 exemplaren (Vermandel, 1987). De 

heer Troukens deelde mee, dat de soort ook in 

1987 en 1988 present was. Nieuwe vindplaat¬ 

sen waren nu Dilbeek (weer aan de westkant) 

en Beert (bij Halle, ten zuidwesten van Brus¬ 

sel). 

Het biotoop omschrijft hij als een parkland- 

schap met rijen „kaarspopulieren”, dus weer 

Populus nigra cv ’Italica’. Van de tot eind 1988 

bekende 25 Belgische exemplaren behoren ze¬ 

ven tot de typische lichte vorm (waarbij drie 

4$ • I 

Fig. 4. Stegania trimaculata. Genitalia $. Marcoux (Al¬ 

pes de H. P., France). Prep. R. de Vos nr. 294. Coll. ITZ. 

Maatstreep 0,5 mm. 

van de eerste generatie). Over de herkomst van 

de populatie is niets met zekerheid te zeggen. 

Het meest voor de hand liggend is via Noord- 

Frankrijk (zie Lhomme!). Perrette (1986) 

meldt echter vangsten uit het Franse Moezel¬ 

gebied, zodat ook een opschuiven via Luxem¬ 

burg denkbaar is. 

Van de Britse eilanden is slechts één vangst 

bekend (Withers, 1978). De vlinder werd op 

14.vii.1978 aangetroffen te Stoborough in 

Dorset (in het zuidwesten van Engeland). 

De ervaringen in België en West-Duitsland 

maken wel duidelijk, dat nieuwe vangsten van 

Stegania trimaculata in Nederland, vooral in 

Noord-Brabant en Limburg, zeker niet onmo¬ 

gelijk zijn. Dat een vlinder zijn areaal in noord - 

waartse richting uitbreidt hebben we in deze 

eeuw al bij verschillende soorten kunnen vast¬ 

stellen: Araschnia levana (Linnaeus), Mythim- 

na l-album (Linnaeus), Hoplodrina ambi- 
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gua (Denis & Schiffermiiller) en Macdunnoug- 

hia confusa (Stephens), die zich tot nu toe met 

meer of minder succes hier hebben kunnen 

handhaven. 

Zowel Prout als Forster & Wohlfahrt (Le.) 

plaatsen de soort in het genus Lomographa 

Hübner. Uit de publikatie van Fletcher (1979) 

blijkt echter dat dit niet juist is. De correcte 

genusnaam is Stegania Guenée, [1845] 1844. 

Terpnomicta Lederer, 1853 is daarvan een jon¬ 

ger synoniem. 

Dankzegging 

Wij danken de heren J. Huisenga voor de foto’s, W. Trou- 

kens voor inlichtingen over Belgische vangsten, G. Swo- 

boda voor Westduitse gegevens en het lenen van materiaal 

en R. de Vos voor het vervaardigen van de genitaal-pre- 
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Ancistrocerus renimacula renting a Sceliphron mud-nest 
(Hymenoptera: Eumenidae) 

T. PlEK 

PIEK, T., 1989. ANCISTROCERUS RENIMACULA RENTING A SCELIPHRON MUD-NEST (HYMENO¬ 

PTERA: EUMENIDAE). - ENT BER., AMST 49 (4): 54-55 

Abstract: An old Sceliphron nest consisted of six closed cells. One cell contained dried spiders, the other five cells were 

subdivided into three compartments, containing eumenid wasps, Ancistrocerus renimacula Lepeletier: eight females and 

seven males, part of which emerged after about one year. No chimney-like extension was added to the nest. 

Department of Pharmacology, AMC, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam 

In the month of July 1986 I collected a number 

of clay-nests in the south of France (La 

Londes-les-Maures, Var). All nests were made 

by mud-dauber wasps of the sphecid genus 

Sceliphron Klug, most of them by S. caemen- 

tarium (Drury) and a few by S. spirifex Lin¬ 

naeus. One of the nests, probably made by S. 

spirifex, had the appearance of an old nest, 

however showing closed cells. From this nest 

no insects emerged before the summer of 1987, 

and than after about one year nine specimens 

of the eumenid wasp Ancistrocerus renimacula 

Lepeletier emerged (figs. 1, 2). Berland (1928) 

called this wasp: Odynerus (Ancistrocerus) 

parietum Linnaeus. Bliithgen (1961) distin¬ 

guished four species within his parietum 

group, of which we have here Ancistrocerus 

renimacula Lepeletier. This is a Mediterranean 

species, which is also found in central Europe. 

Eumenid wasps, which show no petiolate gas¬ 

ter and no petiolate cubital cells, have been 

indicated for a long period of time with the 

generic name Odynerus Latreille, 1802. The 

nesting biology of these Odynerus species var¬ 

ies widely from those which excavate nests in 

soil to those utilizing pre-existing holes in plant 

stems or in walls (Iwata, 1976). The present 

observation shows that A. renimacula can reu¬ 

tilize Sceliphron nests. Fig. 3 shows two cells 

originally built by Sceliphron. The original cell 

at the top of the figure has been subdivided into 

three cells by A. renimacula. One eumenid 

wasp was emerged, in the two other cells how¬ 

ever, dead eumenid wasps were found. Not 

only this Sceliphron cell but also four other 

cells have been subdivided by A. renimacula 

into three cells. The total yield of wasps was 

eight females and seven males. After opening 

the cell shown at the bottom of fig. 3, dried 

spiders were found. In this cell the Sceliphron 

egg may not have been hatched. 

A. renimacula is not the only eumenid wasp 

which reutilizes Sceliphron nests. According to 

Evans & Eberhard (1970), Bohart and Nye 

have found the nest of S. destillatorium (II- 

liger) reutilized by Ancistrocerus, and Iwata 

(1976) found an Odynerus species using nests 

of Sceliphron. The latter Odynerus also added 

a chimney to the mud nest. A chimney-like 

extension has also been described by Berland 

(1928) for Odynerus (Ancistrocerus)parietum, 

which according to Berland comprises his sub¬ 

species renimacula. The present observation 

shows that A. renimacula makes no chimney¬ 

like extensions to the original Sceliphron nest. 

This may be an additional argument for con¬ 

sidering renimacula as a distinct species, as 

proposed by Bliithgen (1961). A comparable 

argument has been described for a social wasp: 

Evans & Eberhard (1970: 171) discussed the 

value and limitations of nest structure in wasp 

taxonomy and separated a Polybia species 

from its relatives by the study of the nest. 
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Figs. 1-4. Ancistrocerus renimacula rents a clay-nest. 1, male; 2, female; 3, clay-nest originally built by Sceliphron 

('Ispirifex). The top cell has been subdivided by the eumenid wasp into three cells, in two of them dead A. renimacula 

wasps are visible. The cell at the bottom may never have yielded a Sceliphron\ the cell was partly filled with dried spiders. 

4, lateral view of the female gaster. (Vertical bars: 0.5 cm). 
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Noël Magis, 1988. Mise à jour du catalogue 

des Pamphiliidae observés en Belgique et dans 

les régions limitrophes (Hyménoptères: Sym- 

phytes). - Notes faunistiques de Gembloux 16: 

1-48; kaarten 2084-2116, ca. 70 referenties. 

Verkrijgbaar bij: Faculté des Sciences agro¬ 

nomiques de l’État, Zoologie générale et fau¬ 

nistique, 5800 Gembloux, België. Gebro¬ 

cheerd; prijs niet vermeld. 

In België worden 33 soorten Pamphiliidae ge¬ 

vonden. Drie soorten worden voor het eerst 

vermeld. Naast verspreidingskaartjes vindt 

men ook analyses van de fenologie en de rela¬ 

tieve zeldzaamheid der soorten. 

Novel aspects of insect-plant interactions, 

1988. Pedro Barbosa & Deborah K. Letour¬ 

neau eds.; pp. xvii, 362. illustr., refs., species 

index 12, subject index 11 kolommen. John 

Wiley & Sons, New York, Chichester etc.; 

ISBN 0-471-83276-6. Prijs (gebonden) £ 32.15. 

De negen afzonderlijke bijdragen waaruit dit 

boek is opgebouwd zijn gegroepeerd in vier 

blokken: conceptuele structuur van de interac¬ 

ties op drie trofische niveaus, de rol van micro- 

organismen bij inter- en intra-trofische relaties, 

de invloed van de plant middels allochemische 

stoffen op het derde trofische niveau, en de 

invloed van die stoffen op de overlevings-stra- 

tegieën van fytofage insekten. 

Plant stress-insect interactions, 1988. E. A. 

Heinrichs ed. p. i-xii, 1-492. Illustr., refs., tab., 

auteurs index 28, subject index 46 kolommen. 

John Wiley & Sons, New York, Chichester etc. 

ISBN 0-471-82648-0. Prijs (gebonden) £ 40.60. 

Na een artikel van Heinrichs zelf over de mon¬ 

diale aspecten van planten-stress en voedsel- 

produktie volgen acht bijdragen over verschil¬ 

lende abiotische factoren die planten onder 

druk zetten en de mate waarin dit van invloed 

is op insekten-herbivorie. De vier laatste bij¬ 

dragen bespreken de interacties tussen bioti- 

sche stress-factoren (o.m. ziekten en onkrui¬ 

den), planten en fytofage insekten. 
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Bagous wtundicollis, new for The Netherlands, feeding on 
water lily leaves (Coleoptera: Curculionidae) 

G. van der Velde, C. J. Kok & H. J. W. T. van Vorstenbosch 

VELDE, G. VAN DER, KOK, C. J. & H. J. W. T. VAN VORSTENBOSCH, 1989. BAGOUS ROTUNDICOLLIS 

NEW FOR THE NETHERLANDS, FEEDING ON WATER LILY LEAVES (COLEOPTERA: CURCULIONI¬ 

DAE). ENT. BER., AM ST. 49 (5): 57-60. 

Abstract. Bagous rotundicollis Bohemann was discovered for the first time in The Netherlands. It was found on the 

undersides of floating leaves of Nymphaea alba L., where it feeds on the epidermis and the sponge parenchyma. Damage 

patterns are shown and described. Most new damage occurred from May till August on leaves which has been unfolded 

at the water surface less than two weeks before. Adaptations to maintain a plastron were demonstrated by means of 

scanning electron miscroscopy. 

Laboratory of Aquatic Ecology, University of Nijmegen, Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen 

Introduction 

The development of floating leaves of 

Nymphaea alba L. and Nuphar lutea (L.) Sm. 

was followed in two separate m2 plots in the 

Voorste Choorven (municipality of Oisterwijk, 

Province of Noord-Brabant) during 1988. Ev¬ 

ery newly developed and unfolded leaf at the 

water surface was marked and was followed 

weekly. The percentage of the surface area of 

each individual leaf damaged by a particular 

cause was estimated visually, so that the pro¬ 

gress of the different types of damage could be 

followed for each leaf separately during the 

ageing of the leaf (see also Van der Velde et al., 

1982). 

A number of types of damage to the floating 

leaves could be recognized by their character¬ 

istic patterns, as these were already known 

from previous studies (e.g. Lammens & Van 

der Velde, 1978; Van der Velde, 1979; Brock & 

Van der Velde, 1983; Van der Velde & Hiddink, 

1987; Van der Velde, 1988). However, one 

damage pattern which was found on the lower 

surface of the floating leaves of Nymphaea 

alba, was not familiar to us. Some adult wee¬ 

vils were found on such spots and could be 

identified as Bagous rotundicollis Bohemann 

(fig. 1), a species which had not been recorded 

from The Netherlands before (Brakman, 1966; 

Mol, 1984; Huijbregts & Krikken, 1985). Five 

specimens were observed of which two escaped 

by sinking. One was used for SEM studies, 

while two specimens were deposited in the col¬ 

lection of the Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie (RMNH) at Leiden. 

As little is known of the ecology of Bagous 

species and of B. rotundicollis in particular, 

information on this species is presented here in 

some detail. 

Distribution 

Bagous rotundicollis was recorded from 

Nymphaea and Nuphar in East-Germany 

(DDR) (Mecklenburg, Brandenburg), Austria 

Fig. 1. Bagous rotundicollis Bohemann from the Voorste 

Choorven (length 4-4.7 mm). 
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Fig. 2. Damage caused by adult Bagous rotundicollis 

Bohemann to the lower surface of a floating leaf of 

Nymphaea alba L. 

(Niederösterreich), Poland (Schlesia), USSR 

(East Prussia: Kaliningrad (Königsberg)), Yu¬ 

goslavia (Herzegowina) and Albania, accord¬ 

ing to Dieckmann (1964), Voss (1978) and 

Lohse (1983). Thus the nearest localities are 

situated in East Germany. Lohse (1983) con¬ 

siders the species to be rare. 

Occurrence 

In the Netherlands B. rotundicollis has so far 

only been found in the Voorste Choorven, and 

it may be questioned why it was not recorded 

before, in spite of many years of our thorough 

investigations on nymphaeid macrophytes in 

alkaline, eutropic oxbow lakes, break-through 

ponds and other ponds. 

However, the water quality of the Voorste 

Choorven differs from the previously investi¬ 

gated waters, by a low pH (median 5.2, range 

4.6-5.9), afow alkalinity, low concentrations of 

K, Na, Cal Cl, and phosphate, and relatively 

high concentrations of ammonia and nitrate 

(see for more detailed data Kok et al., in press). 

Phytophagous insects in general are only 

bound to their host plant and do not seem to 

be influenced by water quality, though physical 

factors such as wind exposure might determine 

their occurrence. All other waters investigated 

were wind-exposed. The Voorste Choorven, 

however, is surrounded by trees which catch 

the wind, so that the floating leaves remain flat 

on the water surface. 

Feeding 

Although Nuphar and Nymphaea have both 

been described as food plants of B. rotundicol¬ 

lis, the beetle was only found in the Nymphaea 

alba plot. The damage pattern is highly char¬ 

acteristic. The beetle scrapes off spots with a 

diameter of c. one cm2 from the underside of 

the floating leaf near its margin (fig. 2). Micro¬ 

photographs of leaf parts with such spots dem¬ 

onstrated that the lower epidermis and the 

sponge parenchyma from such spots are con¬ 

sumed, while the palissade parenchyma and 

the upper epidermis remain intact. 

Mean surface damage by Bagous rotundi¬ 

collis to floating leaves was 0.28% with a max¬ 

imum of 1%. The mean frequency of damage 

was 29% of the floating leaves over the period 

Fig. 3. Glandular pores and small 

scales on the body of an adult 

Bagous rotundicollis Bohemann 

(SEM photograph). 
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of presence of the damage, May 15-July 15. 

Feeding spots coulds be found during a 

large part of the growth season of Nymphaea 

(fig. 4). The highest increase in damage oc¬ 

curred between the first and second week after 

unfolding (fig. 5). This means that, like other 

phytophagous insects living on floating leaves 

(Van der Velde & Van der Heijden, 1985), 

B. rotundicollis prefers young leaves. 

Considering the damage to these leaves dur¬ 

ing the growth season, there are some indica¬ 

tions of two generations during the season (fig. 

6). As the development of leaves started on 

May 4th and reached its peak on 11 August, 

while the last leaf was observed on 27 October, 

it is clear that the occurrence of adult 

B. rotundicollis coincides with the develop¬ 

ment of floating leaves in the first half of the 

growing season. 

Adaptations to aquatic life 

Since B. rotundicollis lives under water on the 

undersides of floating leaves (although near the 

margins), adaptations to an aquatic life could 

be expected. Ruter (1937) demonstrated, that 

B. subcarinatus Gyllenhall, which lives on 

Ceratophyllum submersum L., maintains a 

sheath of air (plastron) around parts of its 

body, so that it can respire with its stigmata 

under water. At a magnification of 400 X, he 

observed small linear scales (squamulae) orig¬ 

inating from pores (the openings of glandular 

canals) on the hydrophobous parts of the 

body. 

We made photographs of B. rotundicollis 

with the scanning electron microscope. The 

typical scales as described by Ruter (1937) for 

B. subcarinatus are also present in B. rotundi¬ 

collis (fig. 3). They occur everywhere on the 

body surface with the exception of articulating 

body parts (the neck, between the segments), 

places where hair tufts occur, and under the 

elytrae. 

Discussion 

According to Gaevskaya (1969), who did not 

mention B. rotundicollis in her world lists of 

1988 

Fig. 4. Percentage of the floating leaves of Nymphaea 

alba L. showing damage caused by Bagous rotundicollis 

Bohemann during the growth season in a m2 plot in the 

Voorste Choorven during 1988. 

Fig. 5. Number of leaves of Nymphaea alba L. with new 

damage caused by Bagous rotundicollis Bohemann, in 

relation with their age after unfolding at the water surface 

in a m2 plot in the Voorste Choorven. 

2 
LEAVES/M 

two weeks after unfolding) with damage from adult 

Bagous rotundicollis Bohemann during the growth sea¬ 

son. 

herbivores and macrophyte host plants, two 

other Bagous species have been recorded from 

water lilies, viz. B. americanus Le Conte and 

B. longirostris Tanner, both feeding on 

Nymphaea odor at a Ait. and N. tuber osa 
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Paine in North America. These two Bagous 

species have a behaviour similar to that of 

B. rotundicollis. Both occur as mature adults 

under the floating leaves and can withstand 

wetting for a long time (even 14 days under 

water has been recorded). Clearly, the air 

sheath can act as a physical gill. 

B. americanus oviposits on upper and lower 

surfaces of floating leaves, or in the tissue. 

Larvae mine the leaves, moving to the petioles, 

where they pupate in excavated pupal 

chambers, which may cause the petioles to 

become very fragile and to break off easily. 

B. longirostris oviposits on the stalks of 

Nymphaea and descends for that purpose to a 

depth of 2 m and more. 

Similar information on the life cycle, ovipo- 

sition sites and behaviour of B. rotundicollis is 

still lacking and can perhaps be collected dur¬ 

ing future studies. 
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Nieuwe gegevens over de Nederlandse choleviden-fauna 
(Coleoptera: Cholevidae) 

Menno Schilthuizen 

SCHILTHUIZEN, M„ 1989. NEW DATA ON THE DUTCH CHOLEVID FAUNA (COLEOPTERA: CHOLEVI¬ 

DAE). ENT BER., AMST 49 (5): 61-64. 

Abstract: Ptomaphagus sericatus Chaudoir is recorded for the first time from The Netherlands. It was found at three 

localities in the western part of the country, several times together with R médius (Rey), from which it can hardly be 

distinguished externally. The hypothesis that both taxa are subspecies (put forward by Jeannel, 1936), is falsified. Some 

diagnostic features for P sericatus and P médius are given. Since no specimens of P sericatus captured before 1983 were 

found in collections, the species is thought to have reached The Netherlands only recently. 

Choleva nivalis Kraatz and C. sturmi Brisout have to be deleted from the Dutch list, due to misidentifications. 

Females of Choleva jeanneli Britten appear to have a pronotum of normal shape, in contrast to the males, and are 

therefore externally indistinguishable from C. fagniezi Jeannel. The genital segments of the females of both these species 

are pictured. 

Hoge woerd 89, 2311 HH Leiden 

Inleiding 

Onderzoek aan Nederlands choleviden-mate- 

riaal bracht een aantal interessante zaken aan 

het licht. Zo bleken door onjuiste determina¬ 

ties twee soorten ten onrechte uit ons land 

gemeld en moest van andere soorten het beeld 

van hun Nederlandse verspreiding worden ge¬ 

wijzigd. Bovendien werd in recent verzameld 

materiaal een nieuwe soort voor onze fauna 

gevonden. In dit artikel zal ik genoemde bevin¬ 

dingen toelichten. 

De volgende afkortingen worden gebruikt: 

RMNH: Rijksmuseum van Natuurlijke Histo¬ 

rie, Leiden; ZMA: Zoölogisch Museum, Am¬ 

sterdam, afdeling Entomologie. 

Ptomaphagus varicornis Rosenhauer, 1847 

In de collectie van het RMNH vond ik een Ç, 

geëtiketteerd met: ’’Elsloo L., Bunderbos, 

1 l.iv. 1971, H. J. v.d. Krift”. Deze soort werd 

voor de eerste en (bij mijn weten) enige maal 

uit ons land gemeld door Everts (1912), op 

basis van een exemplaar uit een mollenest bij 

Sittard, verzameld door Fr. Heselhaus. Dit 

exemplaar, een 2 (en geen zoals Everts 

zegt), bevindt zich eveneens in het RMNH, en 

blijkt bij nader onderzoek geen P varicornis, 

maar een onuitgekleurde R médius (Rey, 

1889), zodat het genoemde dier uit het Bunder¬ 

bos vooralsnog de enige Nederlandse vangst 

vertegenwoordigt. 

Ptomaphagus sericatus Chaudoir, 1845 en 

P médius (Rey, 1889) 

Hoewel Jeannel (1936) P médius als subspe¬ 

cies van P sericatus s.l. beschouwde, volgden 

de meeste latere auteurs (o.a. Szymczakowski, 

1971) de mening van Sokolowski (1956), die 

tot de conclusie was gekomen dat het om twee 

gescheiden soorten gaat. P sericatus zou een 

soort van het Midden- en Oosteuropese ge¬ 

bergte zijn, terwijl P médius een Midden- en 

Westeuropese laaglandsoort was (Horion, 

1949, gebaseerd op gegevens, hem verstrekt 

door Sokolowski). Zwick (1983) brengt de 

kwestie echter weer ter sprake en trekt de 

soortstatus van beide taxa sterk in twijfel. Hij 

is van mening, dat determinatie aan de hand 

van de aedeagus vrijwel onmogelijk is. 

Onderzoek aan alle mannetjes van 

P médius in mijn collectie, verzameld in de 

periode 1983-1987, bracht tot mijn verrassing 

aan het licht, dat P sericatus wel degelijk een 
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Figs. 1-4. Ptomaphagus sericatus. 1, antenne 9, Middel¬ 

burg; 2, antenne Schiedam; 3, apicale deel aedeagus, 

dorsaal aanzicht, Schiedam; 4, idem, lateraal aanzicht. 

goed herkenbare soort is en dat hij bovendien 

op dit moment in het westen van Nederland 

samen met P médius algemeen voorkomt. Dit 

is merkwaardig, omdat het tot dusver bekende 

areaal van R sericatus nergens ook maar in de 

buurt komt van onze grenzen. Genitaalonder- 

zoek aan alle 118 Nederlandse mannetjes van 

P médius in het RMNH (met als meest re¬ 

cente exemplaren vangsten uit 1978) leverde 

echter geen enkele P sericatus op. Wèl vond ik 

een exemplaar uit België (Han-sur-Lesse). Uit¬ 

eindelijk moet ik concluderen, dat de soort een 

recente immigrant in onze streken is. Het is 

onduidelijk of onze populaties uit Zuid-Frank- 

rijk of uit Oost-Duitsland komen, de dichtst¬ 

bijzijnde gebieden waar het dier (volgens Ho¬ 

rion, 1949) voorkomt. Het is wèl duidelijk dat 

P sericatus niet langer een gebergtedier ge¬ 

noemd kan worden. 

Een lijst van alle Westeuropese mannetjes 

die ik tot dusver onder ogen kreeg volgt hier¬ 

onder: Schiedam-Noord: Beatrixpark, 

19.iv. 1983, 29.vii & 2.viii. 1987, leg. M. Schilt- 

huizen, 8 $$ in vangpotten met kaas (samen 

met P médius); Leiden, 11-12.viii. 1987, leg. 

M. Schilthuizen, 1 $ in een vangpot met kaas 

Figs. 5-8. Pîomaphagus médius. 5, antenne $, Nieuw & 

St. Joostland; 6, antenna $, Oostvoorne; 7, apicale deel 

aedeagus, dorsaal aanzicht, Oostvoorne; 8, idem, lateraal 

aanzicht. 

(samen met P médius); Middelburg, 

29.vii. 1987, leg. M. Schilthuizen, 2 $$ in vang¬ 

potten met kaas; Frankrijk: Isère: Gresse-en- 

Vercors, 1300-1800 m, 18-21.vii. 1987, leg. M. 

Schilthuizen, 3 $$ in vangpotten met kaas; 

Frankrijk: Dordogne: Cénac-St. Julien, 23.vi- 

15.vii. 1974, leg. P. Kanaar, 1 $ in vangpot met 

hart (tot hier alles in coll. Schilthuizen); België: 

Namen: Han-sur-Lesse, 3.vi.l974, leg. H. J. 

v.d. Krift, 1 $ (RMNH). 

Tot slot nog enkele opmerkingen over de 

determinatie. De mannetjes zijn altijd goed te 

herkennen aan de aedeagus (fig. 3, 4, 7 en 8). 

De wijfjes zijn zo goed als ondetermineerbaar, 

hoewel er een klein, maar herkenbaar verschil 

in antennevorm bestaat (fig. 1, 2, 5 en 6). Een 

beknopte determineersleutel voor beide soor¬ 

ten is: 

Vrij klein: maximaal 2,7 mm met ingetrok¬ 

ken kop. Zesde lid van antenne bij $ 2,2 X 

en bij $ 2,6 X zo breed als lang. Aedeagus: 
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zie fig. 3 en 4 ............. R sericatus 

- Vrij groot: maximaal 3,2 mm met ingetrok¬ 

ken kop. Zesde lid van antenne bij $ 1,8 X 

en bij Ç 2,1 X zo breed als lang. Aedeagus: 

zie fig. 7 en 8 .. P. médius 

Choleva nivalis Kraatz, 1856 

Deze soort werd door Reclaire & Van der Wiel 

(1934) uit ons land gemeld, op basis van een 

wijfje, dat werd gevangen bij Denekamp (zij 

gebruikten echter de naam C. breiti Jeannel, 

1923, die later door Sokolowski (1939, geci¬ 

teerd door Horion, 1949) met C. nivalis werd 

gesynonimiseerd). Dit exemplaar, in het 

ZMA, bevat een determinatie etiket van Jean¬ 

nel, dat de determinatie van Van der Wiel be¬ 

vestigt. Toch hebben beiden zich vergist, want 

aan de hand van het door Van der Wiel uitge¬ 

prepareerde genitaaltergiet is direct te zien, dat 

het gaat om C. glauca Britten, 1918. Ook het 

andere Nederlandse exemplaar dat Van der 

Wiel als C. nivalis determineerde, namelijk dat 

van Winterswijk (ook in het ZMA), blijkt on¬ 

juist: het is een wijfje van C. cisteloides (Frö¬ 

lich, 1799). De soort moet dus van de Neder¬ 

landse lijst geschrapt worden. Hij is ook 

nauwelijks in ons land te verwachten, omdat 

het een typisch montane soort is (Horion, 

1949). 

Choleva sturmi Brisout, 1863 

Ook deze soort is niet inlands: alle exemplaren 

die Van der Wiel (1931) vermeldt, bleken wijf¬ 

jes van C. jeanneli Britten, 1922. Wijfjes van 

laatstgenoemde soort hebben namelijk niet de 

kenmerkende halsschildvorm waaraan de 

mannetjes te herkennen zijn (namelijk met de 

grootste breedte vóór i.p.v. in het midden). 

Jeannel (1923) maakt geen melding van dit feit, 

zodat de determinatie van wijfjes van 

C. jeanneli volgens zijn sleutel inderdaad uit¬ 

komt op C. sturmi. Dit is echter een Zuid- en 

Oosteuropese soort, die lijkt te vicariëren met 

de verwante C fagniezi Jeannel, 1922, die wèl 

in Nederland voorkomt. C. sturmi is derhalve 

niet in ons land te verwachten. Omdat de beide 

inlandse soorten C. jeanneli en C. fagniezi in 

Figs. 9-10. Choleva jeanneli $, Utrecht, genitaalsegment. 

9, tergiet en pleurieten, dorsaal aanzicht; 10, tergiet, late¬ 

raal aanzicht. 

Figs. 11-12. Choleva fagniezi $, Apeldoorn, genitaalseg¬ 

ment. 11, tergiet en pleurieten, dorsaal aanzicht; 12, tergiet, 

lateraal aanzicht. 

het vrouwelijk geslacht dus uitwendig vrijwel 

niet te onderscheiden zijn, heb ik in fig. 9, 10, 

11 en 12 de genitaaltergieten van deze soorten 

afgebeeld. 

Choleva bicolor Jeannel, 1923 

Deze zeldzame soort is tussen 1908 en 1930 

enkele malen in Zuid-Limburg gevonden. 

Sindsdien bij mijn weten niet meer. Het exem¬ 

plaar dat Van der Wiel (1931) van Nijmegen 

meldt, en dat zich bevindt in het RMNH, blijkt 

een Ç van C. oblonga Latreille, 1807, waarvan 

het halsschild nogal donker gekleurd is. Het 

lijkt dus, dat het Nederlandse areaal van de 

soort zich beperkt tot Zuid-Limburg. 

Dankwoord 

Graag spreek ik hier mijn dank uit aan diegenen, die mij 

van dienst waren bij het onderzoek aan genoemd mate- 
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riaal, namelijk de heren J. Krikken (RMNH), B. J. H. 

Brugge (ZM A) en P. Kanaar (Leiderdorp). 
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Telenomus phalaenarum fauna nov. spec., als eiparasitoïd 
van de populiereglasvlinder, Paranthrene tabaniformis 
(Hymenoptera: Scelionidae; Lepidoptera: Sesiidae) 

L. G. Moraal 

MORAAL, L. G., 1989. TELENOMUS PH A LA EN ARUM FAUNA NOV. SPEC., AS AN EGG PARASITOIDOF 

THE POPLAR CLEARWING MOTH, PARANTHRENE TA B A NIFOR MIS (HYMENOPTERA: SCELIONI¬ 

DAE; LEPIDOPTERA: SESIIDAE). ENT BER., A MST 49 (5): 65-68. 

Abstract: In the summer of 1986, fresh eggs of Paranthrene tabaniformis Rottemburg, oviposited on paperstrips, were 

attached to one-year-old poplars in a nursery in Wageningen, The Netherlands. In September, a total of 18 females of 

Telenomus phalaenarum (Nees) were dissected or raised from these eggs. Parasitization of P tabaniformis eggs has not 

yet been recorded before. No parasitization occurred in 1987 and 1988. 

Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ”De Dorschkamp”, PO. Box 23, 6700 AA Wageningen 

Inleiding 

In 1985 en 1986 werd een onderzoek uitge¬ 

voerd naar een chemische bestrijdingsmethode 

van de populiereglasvlinder in jonge populie¬ 

ren. Voor dit doel werd in het voorjaar van 

1985 op de kwekerij te Wageningen een proef¬ 

veld aangelegd met stekmateriaal van Populus 

’Zeeland’. Gedurende de zomermaanden van 

1985 en 1986 werden de boompjes geïnfecteerd 

met eitjes van de populiereglasvlinder waarna 

het effect van de bestrijding op het inboren van 

de eilarven kon worden vastgesteld. Bij con¬ 

trole op het uitkomen van de eitjes in het najaar 

van 1986 werd een aantal imagines van de 

eiparasitoïd Telenomus phalaenarum (Nees) 

aangetroffen. In de literatuur werd nog niet 

eerder melding gemaakt van parasitering van 

de eieren van de populiereglasvlinder. Voorts is 

deze parasitoïd nieuw voor de Nederlandse 

fauna (Van Achterberg, 1987 pers. med.). Voor 

de levenscyclus van de populiereglasvlinder 

wordt verwezen naar Schwenke (1978) en Mo¬ 

raal (1987). 

Fig. 1. Op papier afgezette 

eitjes van P tabaniformis. 
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Fig. 2. De eitjes werden uitgeknipt en in zakjes van plas¬ 

tic horregaas aan de bomen bevestigd. 

Materiaal en methoden 

In een kooi van horregaas (2 X 4 X 2 m) 

werden van 1985 tot 1988 populiereglasvlin- 

ders gekweekt uit aangetaste populieren. In de 

zomers van 1985 en 1986 werden de uitgeko¬ 

men vlinders dagelijks weggevangen en paars¬ 

gewijs in met filtreerpapier beklede, plastic 

bakjes (17 X 12X6 cm) overgebracht. De op 

het papier afgezette eitjes (fig. 1 ) werden twee¬ 

maal per week uitgeknipt en daarna in open 

zakjes (4X4 cm) van plastic horregaas (maas- 

wijdte ca 1 mm) aan de bomen bevestigd (fig. 

2). De uitkomende, bijna 2 mm lange, eilarven 

konden door de mazen van het gaas naar de 

bast van de boom kruipen om zich daar in te 

boren. De zakjes werden in 1985 op 10 cm 

boven het maaiveld, en in 1986 bij de inmiddels 

sterk in lengte toegenomen bomen op een 

hoogte van 100 cm bevestigd. In de loop van 
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de zomer werden door ons nieuwe eitjes uitge¬ 

zet, zodat de infectie in de tijd gespreid werd; 

het was niet zeker of alle eitjes bevrucht waren. 

In 1985 werden op 23 en 29 juli en op 2 augus¬ 

tus totaal gemiddeld 4-5 eitjes bevestigd aan 

134 bomen. In 1986 werden op 24 en 27 juni 

en op 2, 4, 9, 14, 17 en 23 juli totaal gemiddeld 

18 eitjes in de zakjes van 63 bomen gedepo¬ 

neerd. 

In 1985 werden alle eitjes op 20 augustus (18 

dagen nadat de laatste eitjes waren toegediend) 

van de bomen verwijderd en met behulp van 

een binoculaire microscoop gecontroleerd op 

het aantal uitgekomen eirupsen, in 1986 werd 

dit pas op 11 september (50 dagen na de laatste 

toediening van eitjes) uitgevoerd. Het doel van 

deze controle was om na te gaan hoeveel eirup¬ 

sen er uiteindelijk in zouden slagen om in te 

boren en een aantasting te veroorzaken. 

In 1987 en 1988 werden nogmaals eitjes uit¬ 

gehangen met het doel om gegevens met be¬ 

trekking tot het tijdstip en de mate van de 

inmiddels aan de dag getreden parasitering te 

verkrijgen. Ook werden nu eitjes in twee- tot 

zevenjarige populierebeplantingen met eerdere 

populiereglasvlinder-aantastingen in de Flevo- 

polder gebracht. In de zomer van 1987 werden 

eitjes op de volgende locaties uitgehangen: a) 

Wageningen, kwekerij op drie plaatsen aan 

twee- en vierjarige populieren, b) Wageningen, 

op een plaats in een jong grove dennenbos, c) 

Hollandse Hout (Flevopolder), aan twee bo¬ 

men in een twee- en driejarige populierebe- 

planting, d) Horsterwold (Flevopolder), aan 

twee bomen in een zes en zeven jaar oud po- 

pulierebos. Van medio juni tot eind september 

werden hier gemiddeld 20-30 eitjes per boom 

bevestigd. Naar schatting werden in 1987 in 

totaal ca. 2500 eitjes uitgehangen. De eitjes 

werden steeds na ca. twee weken weggenomen 

en deels in een klimaatkast bij 24 °C, deels bij 

buitentemperaturen bewaard en regelmatig op 

uitkomende parasitoïden gecontroleerd. Op 13 

oktober 1987 werden alle eitjes microscopisch 

onderzocht. In 1988 werden van juni tot sep¬ 

tember, op dezelfde locaties als in 1987 nog¬ 

maals (311) eitjes uitgehangen. 
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VERSLAG 121e WINTERVERGADERING VAN DE NEV, 11 FEBRUARI 1989 TE UTRECHT 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, werd de 121e Wintervergadering weer 

in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden. De zaal was goed gevuld met een aantal 
van 56 deelnemers. Na de problemen met het doorgeven van de kistjes op de 
vorige, drukbezochte, Wintervergadering, werd er door de voorzitter besloten 
om eerst de mededelingen te houden waarbij opgeprikt materiaal moet worden 
doorgegeven. Het programma bestond uit de volgende mededelingen: 

J.W. LUCAS. - Vlinders van Rotterdam. Er worden interessante nieuwe 
resultaten vermeld van de vanglamp vangsten op het balkon. Enkele soorten die 
vroeger uiterst zeldzaam waren werden zeer algemeen gevangen, waaronder 
opmerkelijk veel soorten die zich voeden met korstmossen. Het mogelijke 
effekt van de straatverlichting op de vangsten werd besproken. 

B. AARTSEN. - Kistje met mededelingen over Diptera van de Sint Pietersberg 
over de laatste 4 jaar. Syrphidae: twee nieuwe soorten voor de Nederlandse 
fauna en 10 zeldzame soorten. Verder ook nieuwe soorten voor ned. fauna, 
van Tabanidae, Asilidae, Tephriditidae en Pallopteridae (van de laatste ook 
enkele zeldzame spp.). Van de verzamelde Neottiophilidae, larven 
ectoparasieten van nestlingen van zangvogels, wordt de biologie besproken. 
V. LEFEBER. - Aculeata met kistje. Een aantal diverse Aculeta wordt besproken 
en gedemonstreerd. 
J. DE ROND. - Dryinidae en Bethylidae. Een deel van het bestudeerde materiaal 
van deze wespen is verzameld door dhr. Lefeber. Waarschijnlijk komen er in 
ons land 50 soorten van deze beide groepen voor. 
K. W.R. Zwart. - Mededeling over de NEV commissie voor Nederlandse namen van 
insekten. Het werkterrein van deze nieuwe NEV bestuurs-commissie wordt 
uiteengezet en de verschillende mogelijkheden voor de ordening van de 
Nederlandse namen worden besproken a.d.h.v. voorbeelden van lijsten die zijn 
"uitgedraaid" met de computer. 

V.S. VAN DER GOOT. - Empis vliegen. De gegevens over de vangsten van enkele 
empididen worden besproken’. De voortgang van het onderzoek wordt 
geïllustreerd a.d.h.v. E. tesselata. De beschikbare gegevens over de biologie 
worden gerapporteerd. De voeding van de larven is nog steeds onbekend. 
H. VAN OORSCHOT. - Lycaenidae, Callophrys problemen in Turkije. Het 

onderscheid tussen verschillende types van enkele soorten uit Turkije wordt 
besproken; o.a. C. suaveola suaveola. 
H.H. EVENHUIS. - Mededelingen over sluipwespen (Cynipoidea). Deze 
superfamilie bestaat uit zeer kleine hyperparasieten die vooral op parsieten 
van bladluizen parasiteren, o.a. Alloxysta victrix, A. leunisii en A. 

pleuralis. Het (algemeen?) voorkomen van melanistische vormen wordt 
besproken. 

J. GUPPEN. -- Mededelingen over de sectie EVERTS. Er wordt een overzicht 
gegeven van de vele activiteiten van deze jonge sectie van de NEV. Men werkt 
aan een projekt van 10 "doel-soorten" waarvan men de verspreiding wil 
onderzoeken. Een voorbeeld van een formulier dat hiervoor is opgesteld wordt 
gedemonstreerd. 
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H. VAN DEN BRINK. - Nymphalidae, kweekwaarnemingen aan M. persea en M. 

didyma. De mededeling over het resultaat van kweekproeven met de 
verschillende soorten wordt geïllustreerd met dia's. Er wordt besproken hoe 
het aantal larvestadia kan variëren en hoe dit afhankelijk kan zijn van het 

al of niet optreden van een diapauze. 
C.J. ZWAKHALS.- Mededeling over de Zomerbijeenkomst van de NEV in 1989. De 
achtergrond van de opzet van de vorige zomerbijeenkomst wordt uiteengezet. De 
bijeenkomst in 1989 zal plaats vinden in Burg-Haamstede in Zeeland. We zullen 
daar logeren in een groepsverblijf met verzorging van maaltijden. Er is ook 

hotel accomodatie vlakbij. 

LAATSTE OPROEP VOOR DEELNAME AAN DE ZOMERBIJEENKOMST 

Burg-Haamstede, Zeeland, 9-11 juni 1989 

In de april aflevering van VERENIGINGSNIEUWS hebt u het uitgebreide verslag 
kunnen lezen van de vorige zomerbijeenkomst. Dit verslag is opgesteld door W. 

Ellis, één van de organisatoren van de bijeenkomst in 1988. 
Tevens hebt u in voorgaande afleveringen van VERENIGINGSNIEUWS meer 
informatie over de komende vergadering kunnen lezen. U weet dus al dat de 
vergadering in een schitterend en entomologisch-interessant gebied gehouden 

zal worden. C.J. Zwakhals, de organisator van de komende bijeenkomst heeft 
ook op de Wintervergadering informatie over dit weekend gegeven. U kunt zich 
nu nog opgeven, doe dit spoedig. De opgave strook is afgedrukt in 
VERENINGINGSNIEUWS van april jl.. Voor nadere informatie kunt u dhr. Zwakhals 
bellen o*p tel. 01831-1402 (huis) of 030-532848 (werk). 

INTERNATIONAAL CONGRES VAN FRANSTALIGE ENTOMOLOGEN 

Het derde internationale congres van franstalige entomologen wordt in 1990 in 
België gehouden; informatie: C. Verstraeten, Fac. des Sciences agronomiques 
de l'Etat, B-5800 Gembloux, België. 

INTERNATIONAL CONGRESS OF C0LE0PTER0L0GY 

Bovengenoemd congres wordt gehouden in Barcelona, 18-23 september 1989; 

informatie: Fac. of Biology, University of Barcelona, Avda. Diagonal 645, 
08028 Barcelona, Spanje. 

VERZOEK OM MEDEWERKING VAN KEVERVERZAMELAARS 

Via Dr. P. Kanaar bereikt ons het volgende bericht: 
Dr. Ludwig Erbeling, Staatliches Museum fUr Naturkunde und Vorgeschichte, 
Damm 40-44, 2900 OLDENBURG, West Dutisland, is bezig met een faunistisch werk 
over Neder-Saksen. Hij zou graag in contact komen met Nederlandse 
keververzamelaars die in het Neder-Ems/Neder-Weser gebied verzameld hebben, 
om hun vondsten te verwerken in zijn studie. In eerste instantie gaat het om 
Histeriden, maar later volgen ook andere keverfamilies. Het gebied omvat 
ongveer het gebied dat ten Noorden en Westen ligt van de lijn Rheine-Hamburg. 

VERZOEK VAN HET NIBI 
Het uitgebreide bericht van het Nederlands Instituut van Biologen (NIBI) kan 

hier vanwege plaatsgebrek niet geplaatst worden. Het NIBI beheert een 
gegevensbestand voor informatie over de arbeidssituatie van biologen. 
Hiervoor worden alle biologen in Nederland (niet alleen NIBI leden!) verzocht 
informatie te verstrekken. Formulieren zijn beschikbaar bij het NIBI-bureau, 
Oudegracht 320, 3511 PL Utrecht, tel. 030-392379. 
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Resultaten 

In 1985 vond geen inwendige inspectie van de 

niet-uitgekomen eitjes plaats, omdat er geen 

rekening was gehouden met de mogelijkheid 

dat de eitjes konden zijn geparasiteerd. In 1986 

werd echter wel een aantal niet-uitgekomen 

eitjes geopend. Er werden hierbij onverwachts 

13 levende, soms in een vergevorderd embry¬ 

onaal stadium verkerende, parasitoïden ge¬ 

vonden. De resterende 139 niet-uitgekomen, 

maar vitaal uitziende eitjes werden bij 24 °C 

verder uitgekweekt. Hieruit werden op 15 en 

19 september respectievelijk 3 en 1 parasitoï¬ 

den gekweekt. Op 24 oktober werden de over¬ 

gebleven eitjes geopend, waarbij nog een dode 

parasitoïd werd gevonden. In totaal werden er 

dus 18 parasitoïden (alleen vrouwtjes) verza¬ 

meld. In 1987 en 1988 werd noch na het incu- 

beren, noch na inwendige inspectie van de 

eitjes, ook maar één parasitoïd aangetroffen. 

Discussie 

In de literatuur werd P tabaniformis niet eer¬ 

der als gastheer voor een eiparasitoïd gemeld. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat in de 

natuur op de stammen afgezette eitjes moeilijk 

te vinden zijn. T phalaenarum werd door ons 

aangetroffen in eitjes die op kunstmatige wijze 

en daarmee mogelijk ook in te grote dichthe¬ 

den op de bomen werden aangebracht. Kozlov 

(1967) geeft een lijst van Telenomus-gastheren 

en concludeert daaruit dat deze parasitoïden 

zich ontwikkelen in eitjes die in vrij compacte 

massa’s zijn afgezet. Ook in de hiervoor be¬ 

schreven proeven werden de eitjes in relatief 

dichte massa’s aan de bomen bevestigd. Vol¬ 

gens Schwenke (1978) worden de eitjes van 

P. tabaniformis meestal afzonderlijk, soms 

met 2 of 3 afgezet. 

Johnson (1984) stelt dat er ook vele, door 

Telenomus geparasiteerde, gastheersoorten 

zijn die de eitjes in zeer kleine hoopjes of zelfs 

afzonderlijk afzetten. Telenomus minutas 

(Ratzeburg) parasiteert in Nederland de eitjes 

van de kleine wintervlinder, Operophtera bru- 

mata Linnaeus. Deze eitjes worden afzonder¬ 

lijk, maar in sommige jaren in flinke dichthe¬ 

den, op de takken afgezet. Hier werd echter 

zowel parasitering bij grotere dichtheden (in 

1987) als bij zeer sporadisch afgezette eitjes (in 

1988) geconstateerd (F. Leffef, 1988 pers. rried.). 

In de Verenigde Staten (Peterson, 1923) werd 

bij de aan P. tabaniformis verwante houtboor- 

der Sanninoidea exitiosa Say de eiparasitoïd 

Telenomus quaintancei Girault aangetroffen. 

S. exitiosa zet de eitjes afzonderlijk of in 

groepjes af; dit gedrag lijkt sterk op dat van 

P tabaniformis in gevangenschap (fig. 1). Het 

is daarom niet onmogelijk dat T phalaenarum 

ook onder natuurlijke omstandigheden de 

eitjes van P tabaniformis parasiteert. Hierbij 

moet vermeld worden dat de kwekerij in Wa- 

geningen, waar T phalaenarum aangetroffen 

werd, direct aansluit op een boswachterij met 

zowel naald- als loofhout, waardoor met een 

influx vanuit het bos naar de kwekerij rekening 

gehouden moet worden. 

Volgens de literatuur is T phalaenarum poly- 

faag. Verschillende auteurs noemen voor deze 

parasitoïd meerdere Lepidoptera als gastheer, 

zoals Acronycta psi Linnaeus, Autograp ha 

gamma Linnaeus, Bupaluspiniarius Linnaeus, 

Dendrolimus pini Linnaeus, Euproctis chry- 

sorrhoea Linnaeus, Malacosoma neus tria 

(Linnaeus) en Panolis flamme a (Denis et 

Schiffermüller) (Heqvist, 1949) en verder nog 

Andricus curvator, Lasiocampa trifolii Denis 

et Schiffermüller, Malacosoma castrensis (Lin¬ 

naeus) (Hüniken, 1931); Lymantria dispar Lin¬ 

naeus (Teodorescu, 1980); Euproctis similis 

Fuessly (Germanov, 1975); in eitjes van 

Mamestra brassicae Linnaeus en Sitotroga ce- 

reallella (Olivier), die op kaartjes uitgehangen 

waren in gemengd bos (Walter, 1983). Voor de 

biologische bestrijding van het geïmporteerde 

plaaginsect Euproctis chrysorrhoea werd 

T phalaenarum vanuit Europa in de Vere¬ 

nigde Staten ingevoerd (Howard & Fiske, 

1911). Met betrekking tot de parasiterings- 

graad bij B. piniarius lopen de cijfers voor 

T phalaenarum uiteen van 10% (Hüniken, 

1931) tot 47,9% (Heqvist, 1949). 

Een probleem bij de determinatie van 

T phalaenarum is dat het type van Nees ver- 
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dwenen is en dat pas vrij recent door Szabo 

(1976) een neotype voor deze soort is bestemd, 

zonder dat deze goed gedetailleerd werd be¬ 

schreven (Huggert, 1987 pers. med.). Huggert 

heeft dit neotype wel gezien maar anderen niet, 

en daarom kunnen veel meldingen in de litera¬ 

tuur volgens hem onjuist of onzeker zijn. Hij 

wijst in dit verband verder op het feit dat Koz¬ 

lov & Kononova (1983) T. phalaenarum niet 

voor de Russische fauna vermelden terwijl 

Kozlov (1967) dit nog wel deed. Volgens Hug¬ 

gert (1987 pers. med.) overwintert T. phalaena¬ 

rum vaak in grote aantallen in rottend hout 

van oude bomen; hij kweekte de soort uit ver¬ 

schillende soorten ongedetermineerde eitjes. 

Volgens Szabo (1976) is T phalaenarum een 

algemene, polyfage soort met 3 tot 4 generaties 

per jaar. De eitjes van P tabaniformis werden 

laat in het seizoen geparasiteerd; in 1986 kwam 

op 19 september nog een imago uit het ei. 

Daarmee is het mogelijk dat deze eiparasitoïd 

zich eerst bij een gastheer met een vroeg eista- 

dium reproduceerde en daarna bij een met een 

later eistadium. Hiervoor is voldoende tijd, 

omdat volgens Johnson (1984) de generatietijd 

voor multivoltine Telenomus-soovien varieert 

van 10-25 dagen. Hoewel er in ons geval maar 

18 imagines werden gevonden, betroffen het 

allemaal vrouwtjes. Het is mogelijk dat de 

mannetjes enkele dagen eerder uit de eitjes 

kwamen en toen niet werden opgemerkt. Maar 

volgens Szabo (1976) plant T phalaenarum 

zich voornamelijk parthenogenetisch voort 

omdat hij bij 167 exemplaren slechts één man¬ 

netje aantrof. 

Bij Sanninoidea exitiosa in de Verenigde Sta¬ 

ten, werd T quaintancei slechts twee keer in 

zes jaar gevonden (Peterson, 1923). Het is op¬ 

merkelijk dat deze parasitoïd niet in het begin 

van de zomer werd aangetroffen; het hoogste 

parasiteringspercentage werd na september ge¬ 

registreerd. Ondanks onze pogingen in 1987 en 

1988, bleek het niet mogelijk om T phalaena¬ 

rum opnieuw eitjes van R tabaniformis te laten 

parasiteren. Deze eiparasitoïd lijkt daarom 

geen belangrijke rol te spelen bij de populatie- 

dynamica van deze schadelijke vlindersoort. 
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Aantekeningen over Chrysomelidae in Nederland 
(Coleoptera) 

Ron Beenen & Jaap Winkelman 

BEENEN, R. & J. K. WINKELMAN, 1989. NOTES ON CHRYSOMELIDAE IN THE NETHERLANDS 

(COLEOPTERA). - ENT BER., AMST 49 (5): 69-71. 

Abstract: Recent records of the following rare species are given: Macroplea appendiculata (Panzer), M. mutica 

(Fabricius), Zeugophora scutellaris Suffrian, Chrysolina oricalcia (Muller) and Longitarsus holsaticus (Linnaeus). Some 

specimens of Zeugophora scutellaris found in Gouda and Spakenburg are intermediate between the typical Z. scutellaris 

and the &b. frontalis Suffrian; the latter was also present in the material from Spakenburg. It was experimentally affirmed 

that Pedicularis palustris L. is a foodplant for Longitarsus holsaticus. 

Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein 

Waverstraat 36-111, 1079 VM Amsterdam 

Gedurende de afgelopen j aren zijn bij het on¬ 

derzoek van Nederlandse bladkevers her¬ 

haalde malen interessante waarnemingen ge¬ 

daan die hier kort aangehaald worden. Voor 

het aandragen van gegevens en/ of kevers dan¬ 

ken wij B. Brugge, G. Duursema, G. v. Ee, Th. 

de Jong, M. A. Hielkema en G. v.d. Velde. 

Macroplea appendiculata (Panzer) 

Van deze weinig waargenomen soort werden 

op 28 oktober 1980 diverse exemplaren verza¬ 

meld door G. v.d. Velde in een oude rivierarm 

nabij Nijmegen (col. G. v.d. Velde en col. R. 

Beenen). De dieren werden waargenomen aan 

de wortels van watergentiaan (Nymphoides 

pellatus (Gmel.) O. Kuntze). M. appendiculata 

is moeilijk te onderscheiden van M. mutica. 

Warchalowski (1985) geeft naast uitwendige 

kenmerken ook afbeeldingen van de manne¬ 

lijke genitaliën voor het onderscheiden van 

deze twee soorten. Doordat van beide soorten 

verscheidene individuen uit elk één populatie 

voorhanden waren (zie ook bij M. mutica) 
konden deze kenmerken vergeleken worden. 

Het blijkt dat de dieren uit één populatie zo 

sterk kunnen verschillen in lengte en andere 

uitwendige kenmerken dat een determinatie op 

grond van deze kenmerken niet mogelijk is. De 

mannelijke genitaliën zijn echter nogal ver¬ 

schillend en bij beide soorten zo constant van 

vorm dat deze voor het onderscheid zeer bruik¬ 

baar zijn. In fig. 1 t/m 4 staan de aedeagi van 

beide soorten afgebeeld. Bij dorsaal aanzicht 

blijkt dat de aedeagus van M. appendiculata 

breder is, de zijden parallel en dicht bij de top 

sterk versmald. 

M. mutica (Fabricius) 

De bekendste vindplaats van deze brakwater- 

soort is Marken. Door de verzoeting van het 

Ijsselmeer is deze vindplaats verloren gegaan 

en is de soort lang niet meer waargenomen. B. 

Brugge en B. v. Aartsen verzamelden M. mu¬ 

tica echter recent bij Camperduin, achter de 

Hondsbosse Zeewering (pers. med. B. Brugge). 

Tijdens de provinciale milieu-inventarisatie 

van Noord-Holland werden op 25 mei 1987 

verscheidene exemplaren verzameld te Zijpe en 

op 2 september 1 exemplaar in de Muy te Texel 

(leg. G. Duursema, col. G. v. Ee en col. R. 

Beenen). Voor het verschil met M. appendicu¬ 

lata zie bij die soort. 

Zeugophora scutellaris Suffrian 

Op 16 september 1983 werd te Gouda op po¬ 

pulier één exemplaar van deze zeer zeldzame 

soort waargenomen door A. J. Hielkema (col. 
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Fig. 1-4. Aedeagi van twee in Nederland voorkomende 

Macroplea-soorten. 1,3, M. appendiculata ( Panzer); 2,4, 

M. mutica (Fabricius). 1-2, lateraal aanzicht; 3-4, dorsaal 

aanzicht. 

M. A. Hielkema). Dit dier is bijzonder van¬ 

wege een zwarte vlek op de schedel welke bij 

de typische vorm egaal geel van kleur is. Op 21 

en 22 september 1988 werden te Spakenburg 

en Amersfoort in totaal negen exemplaren ge¬ 

klopt van Populus nigra L. (leg. en col. R. 

Beenen). Eén van de dieren uit Spakenburg 

heeft eveneens een zwarte vlek op de schedel. 

Hier werd echter ook een exemplaar aange¬ 

troffen met een geheel zwarte schedel; dit dier 

behoort tot de ab. frontalis Suffrian die door 

Steinhausen (1985) als aparte soort wordt be¬ 

schouwd. De ab. frontalis heeft een geheel 

zwarte schedel en een zwart schildje. De dieren 

met een zwarte schedelvlek kunnen beschouwd 

worden als een overgang tussen de typische 

vorm van Z. scutellaris en de ab. frontalis Suf¬ 

frian. Reeds Jolivet (1948) wees op het voorko¬ 

men van allerlei overgangen tussen scutellaris 

en frontalis. 

Chrysolina oricalcia (Muller) 

Deze als zeldzaam bekend staande soort is de 

laatste jaren vaker waargenomen. In Culem- 

borg werden in maart en april 1982 t/m 1984 

grote aantallen aangetroffen in ingegraven em¬ 

mers ten behoeve van padden-overzetacties 

(leg. Th. de Jong en G. v. Ee). Deze dieren 

konden gevoed worden met fluitekruid 

(Anthriscus sylvestris L.) en spoedig werden er 

eieren afgezet. Alleen in de schemering en 

’s nachts waren de dieren actief. Ook de larven 

werden gevoed met fluitekruid. De nieuwe ge¬ 

neratie verscheen vanaf mei. Na gericht zoeken 

op deze voedselplant kon deze soort ook in 

Vinkeveen (Botshol, september 1984, leg. en 

col. R. Beenen), Utrecht (juni 1985, leg. en col. 

G. v. Ee) en Amsterdam (juni 1985 en april 

1987, leg. J. Winkelman) gevonden worden. 

Longitarsus holsaticus (Linnaeus) 

Deze weinig algemene soort werd op 3 mei 

1984 in enkele exemplaren verzameld nabij 

Veenendaal (leg. en col. R. Beenen). De dieren 

werden waargenomen op moeraskartelblad 

(Pedicularis palustris L.), welke aan de rand 

van een sloot groeide. Heikertinger (1914) nam 

deze soort in de bergen nabij Salzburg vretend 

waar aan Veronica beccabunga L. Om zeker¬ 

heid te krijgen over de voedselplant van de 

dieren uit Veenendaal werden op 7 mei 1987 

nog enkele exemplaren op dezelfde plaats ver¬ 

zameld en met een gaaf blad van Pedicularis 

palustris in een buisje geplaatst. Al spoedig 

werden de bladeren aangevreten. Het vermoe¬ 

den van Everts (1903) dat moeraskartelblad 

een voedselplant is voor L. holsaticus wordt 

hiermee bevestigd. 
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Scythris lempkei n. sp. from Southwest Europe 
(Lepidoptera: Scythrididae) 

Bengt Â. Bengtsson & Gerard R. Langohr 
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Abstract: Scythris lempkei n. spec, is described from France and Spain; the species belongs to the siccella-species group. 

B. Â. Bengtsson, Box 71, S-380 74 Löttorp, Sweden 

G. R. Langohr, Pleistraat 20, 6369 AJ Simpelveld, The Netherlands 

Introduction 

Many scythridids are known to exhibit a pe¬ 

culiar genital morphology. Several species 

have such specialized genitalia that many 

structures are almost impossible to interpret. 

The phylogeny of the family Scythrididae is 

still obscure. A great number of species are not 

easy to place in a cladogram since the modified 

structures are difficult to homologize. 

The present species, Scythris lempkei n. sp., 

may, however, be placed in the siccella-group, 

consisting of siccella (Zeller), lafayrella Pas- 

serin d’Entrèves, probably pulicella (Staudin- 

ger) and an undescribed species from Greece. 

The characteristic features of this group are (cf. 

Passerin d’Entrèves, 1986): 

- small, dark moths, winglength 4-6 mm, 

- small, rather compact male genitalia, 

uncus broad and rounded, more or less 

sclerotized, 

- gnathos in asymmetrical position, pro¬ 

longed and sclerotized terminally, 

tegumen and valvae asymmetrical, the 

former cup-shaped, 

- aedeagus small, bottle-shaped, 

female genitalia with subtriangular, unev¬ 

enly sclerotized sterigma, 

- ostium bursae located to the left of centre, 

when viewed ventrally, 

- sternum 7 in female concave caudally. 

Scythris lempkei n. sp. 

Type material 

Holotype $ “France, Alpes de Ht Provence, L’Escale, 

6.viii. 1985, G. R. Langohr” (white label with altered date); 

(prep) “La 2140” (white label); “Holotypus, Scythris lemp¬ 

kei Bengtsson & Langohr” (red label). Genitalia mounted 

on slide Lngr. 2140. In coll. Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Leiden. 

Paratypes. 1 <$, France, Var, Massif de l’Esterel, 

11 .vi. 1981. leg. G. R. Langohr, genitalia mounted on slide 

BÂB 248X, in coll. Langohr, Simpelveld; 1 Spain, 

Mallorca, Gala Ratjada, 24.v.[19]73, leg. J. Klimesch, ge¬ 

nitalia on slide JK 1425, in coll. J. Klimesch, Linz am 

Donau; 1 Spain, Mallorca, Port Bou, 14.ix. 1974, leg. 

J. Klimesch, genitalia on slide JK 1426, in coll. J. Kli¬ 

mesch. 

Diagnosis 

S. lempkei (fig. 1) is difficult to distinguish 

from other small, dark scythridids. S. siccella 

(Zeller), for example, seems to be practically 

identical with lempkei externally. The genitalia 

are, however, different (cf. Bengtsson, 1984, 

fig. 82). 

Description 

Wing expanse 8-9 mm. Head dark brown, 

sometimes with few slightly paler scales. Collar 

slightly paler than head, brown ochreous. An¬ 

tennae short, only reaching midwig, coloration 
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Figs. 1-3. Scythris lempkei n. sp. 1, 

holotype; 2, paratype from Port 

Bou, male genitalia (scale as in fig. 

3); 3, holotype, male genitalia with 

tentative interpretation (scale line 

fig. 1: 1 mm; figs 2-3: 0.1 mm). 

1 2 

3 

uncus 

valvae 

tip of 

tergum 8 

tergum 8 

sternum 8 

i____i 

as in head. Scape and first 1-4 (-8) segments 

paler underneath, dirty ochreous; the exten¬ 

sion of the pale area depends on the angle of 

the light. Labial palpi comparatively small, 

curved, ascending, reaching middle of frons. 

Basal segment greyish ochreous in the basal 

third. Thorax and tegulae dark brown, the 

latter with paler posterior half. Abdomen dor- 

sally dark fuscous, ventrally dirty white, the 

posterior margin of the segments fuscous. Legs 

not unicolorous; femur pale grey ochreous, 

tibia dark brown with plenty of brown ochre¬ 

ous scales, tarsus dark brown with few pale 

scales. Forewing with same ground colour as 

head, dark brown, with numerous brown och¬ 

reous scales, especially at apex and in fold, 

there forming two elongate spots. Hindwing 

dark brown, scales sparser towards base. 

Male genitalia (figs. 2-3): The interpretation 

of the genitalia is problematical and the expla¬ 

nations in fig. 3 may be regarded as tentative. 

Right valva (in fig. 3 partly hidden) weaker and 

less sclerotized than the left one; tegumen 

bowl-shaped, anteriorly ending in a pointed 

short process; uncus more strongly sclerotized 

posteriorly and with diminutive teeth; gnathos 

S-shaped, terminating abruptly and strongly 

sclerotized; aedeagus short and bottle-shaped. 

Tergum 8 an arched plate, posteriorly sclerot¬ 

ized and toothed or warty. Sternum 8 weak, 

membraneous. 

Female unknown. 

Biology: Adults have been caught from late 

May till mid September. There is no informa¬ 

tion about the habitat of S. lempkei. 

Distribution: Southern France, Spain (Mal¬ 

lorca). 

Etymology. This species is dedicated to the 
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well-known Dutch lepidopterist Barend 

Lempke. 
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Boekbesprekingen 

The Hymenoptera, 1988. Ian Gauld & Barry 

Boulton eds.; xi + 332 p., 148 fig., 10 gekl. pi. 

Oxford Univ. Press, Oxford; ISBN 0-19- 

858521-7. Prijs (gebonden) £ 35.- 

De Hymenoptera zijn de grootste orde van de 

insekten (er zijn b.v. in de gematigde klimaat¬ 

zone ongeveer 2 X zoveel soorten als van de 

Coleoptera), maar tot het verschijnen van bo¬ 

venstaand boek was er geen goede algemene 

inleiding. Dankzij de inspanning van vrijwel 

alle professionele Britse hymenopterologen is 

er nu een fraai geïllustreerd boek verschenen 

met uitgebreide hoofdstukken over de biolo¬ 

gie, het economisch belang, de morfologie en 

de classificatie van de Hymenoptera. Deze 

hoofdstukken zijn van algemeen belang voor 

iedereen met interesse in de Hymenoptera, 

vooral omdat de informatie up-to-date is en 

zeer compact. Soms echter te sterk gecompri¬ 

meerd, bijv. veel stukturen worden niet afge- 

beeld. Een goed voorbeeld is de nonchalante 

manier waarop een nieuwe struktuur van het 

derde achterlijfs-segment van Pompilidae 

(spinnedoders) wordt beschreven als “Day’s 

organ” (naar één van de auteurs), maar een 

afbeelding ontbreekt en de omschrijving is re¬ 

delijk vaag. 

Vooral belangwekkend is het hoofdstuk 

over de biologie, waarin duidelijk de invloed 

van dr. Shaw (Edinburgh) te herkennen is. 

Uitgebreid wordt ingegaan op bijv. idio- en 

koinobiontie, een belangrijk begrippenpaar 

voor het omschrijven van de biologie van sluip¬ 

wespen, dat onlangs (1986) door Askew & 

Shaw voorgesteld is. In feite wordt in dit boek 

het enige goede recente overzicht van de bio¬ 

logie van de Hymenoptera gegeven dat ik ken, 

met o.a. aandacht voor overdracht van virus 

(of andere partikels) bij de ovipositie van sluip¬ 

wespen. 

Er wordt een zeer beknopt overzicht van de 

fylogenie van de Hymenoptera gegeven, voor¬ 

afgegaan door een lijst van alle (83!) families, 

zoals die door een meerderheid van de 

hymenopterologen (met name Britse) gebruikt 

worden. Bijv. de Apoidea voor de graafwespen 

(wel als één familie Sphecidae) en de Apidae 

(alle bijen). De bijen-“families” Andrenidae, 

Megachilidae, etc. worden terecht als subfami¬ 

lies van de Apidae behandeld. Helaas wordt 

voor de Pterygophoridae nog de ongeldige 

(jongere) naam Pergidae gebruikt, verder 

wordt een sterk afwijkende groep als de Paxy- 

lommatidae als subfamilie van de Ichneumoni- 

dae opgevoerd. Binnen de Cynipoidea wordt 

ook de Aspiceratidae niet als aparte familie 

genoemd, maar wel de Eucoilidae. Dit dient de 

auteurs niet al te sterk aangerekend te worden 

omdat er nauwelijks of géén fylogenetisch on¬ 

derzoek aan deze groepen verricht wordt. 

Tweederde van het boek wordt ingenomen 

door de beschrijving van de families (voor de 

grote families ook de subfamilies) van de Britse 

Hymenoptera, met verwijzingen naar de zeer 

uitgebreide literatuurlijst. Eén familie die in 

Nederland voorkomt (Stephanidae) ont¬ 

breekt, daarentegen worden de Orussidae wel 

vermeld, die niet uit Nederland bekend zijn en 

ook de laatste 150 j aar niet meer op de Britse 

Eilanden gevonden zijn. De nadruk ligt sterk 

op de Britse fauna, maar de informatie is voor 

een zeer groot deel ook van toepassing op de 

Nederlandse fauna. 

De omvang van het boek en het grote aantal 

auteurs (10!) maakt het bijna onvermijdelijk 

dat er fouten in voorkomen al zijn het er op¬ 

merkelijk weinig. Bijv. op plaat 2-6 wordt de 

“mummy” van Rogas grandis afgebeeld, ter¬ 

wijl op p. 213 hetzelfde genus (terecht) 

Aleiodes genoemd wordt; de juiste naam voor 
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deze ook in Nederland voorkomende soort is 

trouwens A. aterrimus (Ratzeburg). Kortom, 

een boek dat zijn geld méér dan waard is door 

de gedegen samenvatting van de snel toene¬ 

mende kennis van de grootste orde van het 

dierenrijk. Goed geschreven en geredigeerd, 

met veel unieke kleurenfoto’s geïllustreerd, 

m.a.w. een boek dat niet mag ontbreken in de 

boekenkast van iedereen die ook maar enigs¬ 

zins geïnteresseerd is in de Hymenoptera. - 

C. van Achterberg. 
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Trekvlinders in 1987 (achtenveertigste jaarverslag) 
(Lepidoptera) 

B. J. Lempke & R. DE Vos 

LEMPKE, B. J. & R. DE VOS, 1989. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 1987 (FORTY-EIGHTH REPORT). - ENT 

BER., ÀMST. 49 (6): 77-81. 

Abstract: The data of migrating Lepidoptera observed during 1987 are given per decade. An enumeration of the localities 

of the less common species is given in the text. Very striking was the increase of Vanessa atalanta in September and of 

Autographa gamma in August, whereas the total number of 94 specimens of Rhodometra sacraria (most of them in 

September) had never been counted before. 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Inleiding 

In dit jaarverslag over de trekvlinders in 1987 

wordt een overzicht gegeven dat kon worden 

samengesteld aan de hand van gegevens van 

130 medewerkers. 

De gegevens van de 22 waargenomen soor¬ 

ten zijn in tabel 1 verwerkt. Van alle soorten 

worden de totaal waargenomen aantallen ver¬ 

meld en van de zeldzamere soorten ook de 

vindplaatsen. Van enkele soorten worden de 

waarnemingen uitgebreider toegelicht. Van de 

meest algemene soorten worden de aantallen 

uit tabel 1 met het temperatuurverloop in 1987 

(fig. 1) vergeleken en kort besproken. 

Het temperatuurverloop in 1987, waargeno¬ 

men door het Koninklijk Nederlands Mete¬ 

orologisch Instituut te De Bilt, is in fig. 1 weer¬ 

gegeven. 

Medewerkers 

Het onderstaande verslag kon samengesteld worden dank¬ 

zij de gegevens van de volgende medewerkers: A. Adri¬ 

aans, H. Albertema, K. Alders, J. de Bakker, A. van Beek, 

H. Beers, J. Bielen, H. Bijl, H. Blokhuis, Th. Blokland, S. 

de Boer, H. Bolk, L. Bonhof, mw. R. van der Broek, mw. 

W. de Brouwer, B. Brugge, H. Bunjes, M. Capello, A. Cox, 

M. Delnoye, H. Dolfien, D. en J. Doomheijn, mw. T. 

Duijm-van Oyen, N. Elfferich, C. Felix, G. Flint, A. van 

Frankenhuyzen, A. Franssen, M. Franssen, mw. H. Ge- 

héniau-Lasance, A. de Graaf, W. Grinwis, mw. L. Groen, 

A. Groenendijk, H. Harsevoord, F. Hodzelmans, K. 

Hoek, B. Hoekstra, W. Hogenes, K. Holsteijn, M. ter 

Horst, E. Houkes, K. Huisman, A. Jacobs, M. Jansen, P. 

Jeschar, G. Jonker, A. Joppe, K. Kaag, I. Kaijadoe, D. van 

Katwijk, J. Kerseboom, G. Kets, T. Kleijn, M. Klemann, 

F. Kniest, J. Koster, J. Küchlein, G. Langohr, V. Lefeber, 

B. Lempke, mw. L. Lempke, J. Lucas, H. Meek, J. Meer¬ 

man, P. Meininger, F. Melkert, G. van der Meulen, G. van 

Minnen, A. Mol, J. Moonen, A. Munsters, Ch. Naves, K. 

Nieuwland, P. Oomen, W. Oord, H. van Oorschot, J. van 

Oort, A. van Oosten, F. van Oosterhout, C. Ottenheijm, 

Fig. 1. Maximum-, minimum- 

en gemiddelde temperatuur per 

decade, waargenomen te De Bilt 

in 1987 (volgens Koninklijk Ne¬ 

derlands Meteorologisch Insti¬ 

tuut, 1988). 
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Tabel 1. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 1987. 

Soortnummers: april 

I II III I 

mei 

II III I 

juni 

11 III 

juli 

I II III 

1. Plutella xylostella 1 24 2 1 4 5 2 68 250 23 168 

2. Udea lutealis - - - - - - - - - 14 - 

3 Udea ferrugalis 

4. Nomophila noctuella - - - - - - - - 1 - - 

5. Colias hyale 

6. Colias crocea - - - ' CLTjI 1 - - - 1 - - 

7. Vanessa atalanta 2 9 29 7 23 21 20 26 43 130 111 

8. Cynthia cardui - 1 1 - - - 1 7 8 23 8 

9. Lampides boeticus - - 1 - - - - - PU - - 

10. Rhodometra sacraria 

11. Orthonama obstipata 

12. Agrius convolvuli 2 

13. Acherontia atropos - - - - 2 - 1 1 - 1 - 

14. Macroglossum stellatarum - - - 1 - - - 1 2 - 2 

15. Agrotis ipsilon 1 1 1 2 3 - 2 - 1 9 16 

16. Peridroma saucia - - - 2 - - - - - - - 

17. Spodoptera exigua 

18. Helicoverpa armigera 

19. Heliothis peltigera 1 - - - - - - - 1 - - 

20. Autographa gamma - 3 2 3 12 64 158 190 186 516 784 

21. Autographa brac tea 1 

22. Catocala fraxini 

G. Padding, K. Penners, J. Pfennings, D. Piet, W. Poppe, 

J. Pöschkens, A. van Randen, A. Remeeus, B. Rietman, 

P. Rooij, H. Rotteveel, A. Rutten, R. Schouten, J. Sent- 

jens, S. en mw. J. Sinnema, J. Slot, F. Smit, H. Spijkers, 

D. Stienstra, J. Stolk, E. Taelman, J. Tilmans, A. van 

Tuijl, H. Veen, C. de Veld, A. Veldhuyzen, E. Vermandel, 

mw. D. Vethaak, R. Vis, K. Vlaanderen, J. Voogd, R. de 

Vos, P. Vranken, P. Vroegindeweij, J. van Vuure, J. Wedts 

de Swart, mw. B. van der Wegen-Essen, P. van Wely, M. 

de Werd, R. Westerneng, Y. Wijnalda, G. Wilmink, Th. 

Wip, mw. K. Witvoet, H. Wolters, O. Zijlstra, P. Zumkehr. 

Waarnemingen 

Anders dan in de voorgaande trekvlinderver- 

slagen worden de waargenomen aantallen per 

soort in heel Nederland per decade vermeld 

(tabel 1). 

Vergelijking van de gegevens in tabel 1 met 

fig. 1 toont geen duidelijk verband aan tussen 

de waargenomen aantallen trekvlinders en het 

temperatuurverloop in 1987. De meeste pieken 

in de temperatuur komen niet overeen met 

pieken in gevonden aantallen vlinders. Vanessa 

atalanta, Plutella xylostella en Autographa 

gamma nemen later in het jaar fors in aantal 

toe door de in ons land opgegroeide tweede 

generatie, mogelijk aangevuld met nieuwe im¬ 

migranten. 

Plutella xylostella (Linnaeus) 

Het aantal vindplaatsen was groot, vooral in 

het westen van het land. In het binnenland was 

de soort zeer schaars. Een uitzondering was de 

vangst van elf exemplaren op 14 augustus te 

Speuld (Veluwe). Interessant was de vondst 

van een pop te Hoogvliet op 10 juni. Deze 

moet afkomstig zijn van één van de vroegste 

immigranten. De imago overwintert, maar er 

is geen enkel bewijs dat dit in ons klimaat 

buiten zou lukken. 

Udea lutealis (Hübner) 

Vindplaats: Lbg: Nijswiller. 

Udea ferrugalis (Hübner) 

Vindplaatsen: Lbg: Wrakelberg, Schin op 

Geul; ZL: Hulst, Kortgene; Z.H.: Melissant, 

Rotterdam; N.H.: Zwanenwater; Gld.: Apel¬ 

doorn; Fr.: Oosterwolde, Hemrik, Nieuw-For- 

merum (Terschelling). 

Nomophila noctuella (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Lbg: Stein; ZL: Kortgene; Z.H.: 

Oostvoorne; N.H.: Zwanenwater; Gld.: Door- 

werth; Fr.: Boschplaat, West-Terschelling, 

West aan Zee (Terschelling). 



Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 79 

Tabel 1. Vervolg. 

Srt augustus september oktober november Totaal 

nr I II 111 1 II III I II III I II ui 

1. 

2. 

3. 

53 82 52 25 12 8 6 7 10 - 2 H| 805 

14 

35 _ _ _ 1 1 _ _ 2 28 3 _ _ 

4. 

5. 
- - - 

1 

3 1 HES 1 2 - - E 8 

1 

6. 

7. 307 768 

1 

601 1042 

1 

3879 3513 1771 768 374 12 
- - 4 

±13.500 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

6 21 38 40 16 2 15 3 - - 190 
1 

mi 
1 

9 4 1 78 
1 

1 ■ WÊÊ WÊÊ - PI? 
1 

94 
O 1 

3 6 

1 

3 2 kS WÊ - ! BB ijl 
Z 

16 

5 

17 1 1 _ 2 3 2 1 1 _ _ _ WÊ 
15. 2 10 13 6 15 11 8 25 35 6 - - 167 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

- - - 2 4 t 1 1 - - 1 Brin 11 
1 

■9 ■ 3 ■ 
1 

WÊÊ ■ WÊ 1 KjM - 

1 

4 

2 

±43.000 
1 

582 3920 20375 2598 5713 3999 2090 1006 404 19 1 2 

22. - 1 - - - J - ' B WÊ - i 1 

Co lias hyale (Linnaeus) 

Vindplaats: Lbg: Echt. 

Colias crocea (Fourcroy) 

Vindplaatsen: Lbg: Venray; Z.H.: Alblasser- 

dam; Gld.: Vierhouten; Fr.: Oosterend (Ter¬ 

schelling). 

Vanessa atalanta (Linnaeus) 

De atalanta werd vrijwel in heel Nederland 

waargenomen. Het seizoen begon met een heel 

wonderlijke waarneming: op 17 januari, terwijl 

de temperatuur overdag —6° was, werd te Lo- 

pik een atalanta vliegend waargenomen! Dat 

het een immigrant betrof is natuurlijk uitgeslo¬ 

ten. 

Voor zover rupsen werden verzameld bleken 

die, zoals zo vaak, sterk geparasiteerd te zijn. 

Van 80 rupsen die op 30 augustus langs de 

Mark tussen Breda en Ulvenhout verzameld 

waren, was 70% het slachtoffer van parasieten. 

In geen enkel jaar zijn zoveel waarnemingen 

van zuidwaarts migrerende atalanta’s binnen¬ 

gekomen als in 1987, de vroegste op 12 septem¬ 

ber, de laatste op 30 oktober, de meeste in de 

tweede helft van september. Een exemplaar 

dat op 20 oktober langs de Knardijk (Flevo¬ 

land) met een auto gevolgd kon worden, bleek 

met een snelheid van ongeveer 20 km/u te 

vliegen. Op gunstige dagen kunnen dus grote 

afstanden afgelegd worden. 

Cynthia cardui (Linnaeus) 

De vindplaatsen van de distelvlinder waren 

over het gehele land verspreid, maar de aantal¬ 

len bleven laag. In het voorjaar was nauwelijks 

iets van de komst van immigranten te merken. 

Het eerste exemplaar werd op 30 april te 

Nieuw-Formerum (Terschelling) waargeno¬ 

men. Augustus werd de beste maand met een 

hoogste dagtotaal van acht exemplaren op de 

24ste. Van een tweede generatie was nauwelijks 

sprake. 

Lampides boeticus (Linnaeus) 

Vindplaats: N.H.: Muiden. 

Rhodometra sacraria (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Lbg: Mook, Mariaveen; N.B.: 

Vierlingsbeek; Zk: Hulst, Kortgene; Z.H.: Me¬ 

lissant, Oostvoorne, Hendrik Ido Ambacht, 

Rotterdam, Lexmond; N.H.: Zwanenwater, 

Heemskerk, Oosthuizen, Muiderberg; Gld.: 
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Doorwerth, Twello; Ov.: Aamsveen; Fr.: 

Hemrik. 

De grootste aantallen die van deze soort ooit 

in een jaar in Nederland werden waargenomen 

bedragen 33 in 1966 en 30 in 1983 en worden 

door het totaal van 1987 dus ver overtroffen. 

In de periode van 1 tot 27 september werden 

niet minder dan 80 exemplaren geteld waarvan 

61 op de 21ste. Dit was vooral te danken aan 

de waarneming van 50 exemplaren in de dui¬ 

nen van Heemskerk, die in dezelfde richting 

vlogen en waarvan er 26 gevangen werden. 

Vrijwel in dezelfde perioden als in Neder¬ 

land werd in België R. sacraha waargenomen, 

hoewel in aanzienlijk kleinere aantallen en zon¬ 

der duidelijke piek (Vermandel, 1988). Hij 

geeft ook een verklaring voor de in augustus 

België bereikende exemplaren, aan de hand 

van een mededeling van P. Gielen (weerkundig 

medewerker, Koninklijk Meteorologisch Insti¬ 

tuut te Ukkel) die luidde: „De vlinders zijn 

door tropische lucht vóór 22 augustus in ons 

land (België) aangekomen. De vlinders kunnen 

rechtstreeks uit Afrika gekomen zijn.” 

Op de topdatum voor Nederland, 21 sep¬ 

tember, was het bijzonder gunstig weer in een 

periode van koude. Ook in Groot-Brittannië 

vond een sterke immigratie plaats; er werden 

meer dan 800 exemplaren geregistreerd. Twee 

pieken werden bereikt: eind augustus en, zoals 

in België en Nederland, rond 21 september 

(Bretherton & Chalmers-Hunt, 1988). Hoewel 

geen record, werd ook daar toch een aantal 

bereikt dat maar zelden wordt waargenomen. 

De auteurs vermoeden de verklaring eveneens 

te vinden in de sterke zuidelijke luchtstromin¬ 

gen uit Afrika in midden augustus en midden 

september. 

Orthonama obstipata (Fabricius) 

Vindplaatsen: Z.H.: Melissant; N.H.: Oosthui- 

zen. 

Agrius convolvuli (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Lbg: Maastricht, Itteren, Gre- 

venbicht, Swalmen; N.B.: Goirle, Breda, 

Drimmelen; ZL: Lamswaarde, Hulst, Oude- 

lande, Arnemuiden, Kortgene; Z.H.: Stolwijk, 

Katwijk aan Zee; N.H.: Oosthuizen, Egmond- 

Binnen; Utr.: Zeist. 

Rupsen werden gevonden op 27 augustus 

(o.a. één bij Swalmen), één op 30 september te 

Lamswaarde (Zl.) en twee in deze maand langs 

de Maas bij Itteren (ten noorden van Maas¬ 

tricht). Eén daarvan verpopte en leverde nog in 

1987 een vlinder. Tenslotte werd een pop aan¬ 

getroffen te Drimmelen. 

Acherontia atropos (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Lbg: Stein, Ubach over Worms, 

Houthem; N.B.: Langenboom; N.H.: Uit¬ 

hoorn; Ov.: Hardenberg. 

Er werd slechts één rups gemeld, een volwas¬ 

sen exemplaar, dat op 8 augustus te Stein op 

aardappelplanten werd gevonden. 

Macroglossum s te Hat ar um (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Lbg: Maastricht, Susteren; 

N.B.: Groeningen (bij Venray); ZL: Hulst, 

Lamswaarde, Aardenburg, Vlissingen, Mid¬ 

delburg, Oosterland (Duiveland); Z.H.: Meij- 

endel, Zoetermeer; Utr.: Loenersloot; Gld.: 

Arnhem, Harderwijk; Fr.: Kornwerderzand, 

Giekerk. 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) 

Vindplaatsen: Lbg: Simpelveld, Stein, Suste¬ 

ren, Echt, Velden; N.B.: Vierlingsbeek, Best; 

ZL: Hulst, Valkenisse, Kortgene; Z.H.: Melis¬ 

sant, Hendrik Ido Ambacht, Lekkerkerk; 

N.H.: Oosthuizen, Heemskerk, Zwanenwater; 

Flevoland: Zeewolde; Gld.: Voorthuizen, 

Twello; Dr.: Diever, Ruinen; Fr.: Hemrik, Ter¬ 

schelling. 

Peridroma saucia (Hübner) 

Vindplaatsen: N.B.: Best, Breda; ZL: Hulst, 

Valkenisse, Kortgene; N.H.: Heemskerk, 

Naarden. 

Spodoptera exigua (Hübner) 

Vindplaats: Z.H.: Melissant. 

Heliothis armigera (Hübner) 

Vindplaatsen: ZL: Hulst; Z.H.: Berkel en Ro¬ 

denrijs. 
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Helioîhis peltigera (Denis & Schiffermüller) 

Vindplaats: Z.H.: Wassenaar; Fr.: Drachten. 

Autographa gamma (Linnaeus) 

De gamma-uil werd in geheel Nederland waar¬ 

genomen. Op 26 juli werd te Katwijk aan Zee 

een trek waargenomen van ca. 200 exempla¬ 

ren. Op 21 augustus werden te Oosterwolde 

meer dan 10.000 exemplaren waargenomen 

(de top in 1987), 500 te Lettele, 400 op Ter¬ 

schelling en op de 23ste 3000 op Marken op 

distels. 

Opvallend is dat ook in België in 1987 op 21 

augustus de top werd bereikt, weliswaar met 

een veel kleiner aantal van ongeveer 900 exem¬ 

plaren (Vermandel, 1988). 

Autographa bractea (Denis & Schiffermüller) 

Vindplaats: N.B.: Goirle. 

Catocala fraxini (Linnaeus) 

Vindplaats: Lbg: Savelsbos (Maastricht); de 

vlinder rustte op de stam van een es. 
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Lamproplax picea in Nederland en België (Heteroptera: 
Lygaeidae) 

Berend Aukema & Mark Alderweireldt 

AUKEMA, B. & M. ALDER WEIRELDT, 1989. LAMPROPLAX PICEA IN THE NETHERLANDS AND 

BELGIUM (HETEROPTERA: LYGAEIDAE). - ENT BER., AM ST. 49 (6): 82-84. 

Abstract: A review is given of the records of the rare North European Lamproplax picea from The Netherlands and 

Belgium. It is recorded for the first time from Belgium. Notes on its biology, wing development and distribution are given 

and the female is depicted. 

B. Aukema, Pomona 66, 6708 CC Wageningen 

M. Alderweireldt, Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Ecologie der Dieren, K. L. Ledeganckstraat 35, B-9000 

Gent 

Fig. 1. Lamproplax picea, vrouwtje, Wijster, 29.viii. 1977, 

leg. en del. B. Aukema. Let op het glanzende voorste deel 

van het pronotum. (schaal 2 mm). 

Inleiding 

Op 10 augustus 1987 verzamelde Kris Decleer, 

Gent, tijdens een kwadrantbemonstering in de 

Gulke Putten, Wingene (West-Vlaanderen) 

een vrouwtje van Lamproplax picea (Flor), 

een lygaeide, die door Bosmans (1978) niet 

voor België wordt genoemd. De vondst van 

deze zeldzame en karakteristieke bodemwants, 

die sterk doet denken aan de soorten van het 

verwante genus Drymus, maar dan met een 

aan de voorzijde opvallend glad en glanzend 

pronotum (fig. 1), was voor de auteurs aanlei¬ 

ding om de gegevens over biologie en versprei¬ 

ding van L. picea eens op een rijtje te zetten. 

Lamproplax picea in Nederland en België 

Reclaire (1943) vermeldt Lamproplax picea 

onder de naam Drymus piceus voor het eerst 

uit Nederland: een mannetje en een vrouwtje, 

Winterswijk, Korenburgerveen, 19.ix. 1941, A. 

Reclaire en P. van der Wiel (thans in de collec¬ 

tie van het Zoölogisch Museum, Amsterdam). 

Het derde exemplaar (een vrouwtje) werd pre¬ 

cies twee jaar later (19.ix. 1943) verzameld door 

R. H. Cobben te Haelen tussen dor blad (Re¬ 

claire, 1948). Behalve deze gepubliceerde 

vondsten bevinden zich nog vijf exemplaren 

van Nederlandse herkomst in Nederlandse col¬ 

lecties. Twee vrouwtjes, verzameld op 

Schiermonnikoog (omgeving ijsbaan. 



Verenigingsnieuws 

Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insekten R.U.U. 

Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht juni 1989 

VERSLAG VAN HET NEDERLANDS-BELGISCH ENTOMOLOGEN CONTACT 1988, 8-10-88, BREDA 

Deze bijeenkomst wordt jaarlijks afwisselend door de Vlaamse Vereniging voor 
Entomologie en de NEV georganiseerd. Dit jaar waren wij gastheer en werd de 
vergadering geleid door J. Krikken. Er waren 30 deelnemers, waarbij er deze 
keer weinig deelnemers uit België waren. Het gevarieerde programma bestond uit 
de volgende volgende voordrachten: 
* H.H. Evenhuis, Parasitaire Hymenoptera, Alloxystidae, hyperparasieten van 
bladluizen, vooral op coniferen. * S.A. Ulenberg, Mededeling over symposium 
"Invertebraten van België", georganiseerd door Kon. Belgisch Inst. voor 
NatuurwetenschappenTh. Garrevoet, De kweek van Catocala fraxini. Prachtige 

dia's, o.a. van de variatie onder de larven. * W. de Prins, Kort verslag van de 
26e lepidopterologische expeditie naar Turkije. Deze expeditie is laat in het 
seizoen gehouden. * B. van Vondel, Larvale stadia van midden-europese 
Haliplidae. Ontwikkelingscyclus en overwintering. * H. van Oorschot, Melitaea 

didyma/transcaucasica, Discussie mbt. de status (species/subspecies) van 
transcaücasicaT, a~.d.h.v. de morfologie van verzamelde en gekweekte rupsen. * 

VTST. van der Goot, Empis (Dansvliegen). De grote behoefte aan "beroeps"- 
belangstelling voor deze’ groep wordt uiteengezet. * J.A.W. Lucas, Vlinders van 
Rotterdam. Interessante vanglamp-vangsten op balkon in de stad. * C. van 
Achterberg, Demonstratie van het boek The Hymenoptera, Eds. Ian Gould en Berry 
Bolton. 

VERSLAG 34e LENTEVERGADERING VAN DE NEV GEHOUDEN OP 22 APRIL 1989 TE AMSTERDAM 
Voorzitter: J. Krikken. Aanwezigen: Achterberg C. van, Blom J. van der, Duffels 

J.P., Ellis W., Eyndhoven G.L. van, Geest L.P.S. van der, Heitmans W., 
Hielkema M.A., Huisman J., Jongema Y., Krikken J., Minks A.K., Nieuwenhuysen 
H., Oorschot, H. van, ,Oosterbroek P., Oude J. de, ,Oude-Anssems S. de, ,Sande 
J. v.d., Schoonhoven L.M., Schouten R., Sijstermans L., ,Simon Thomas R.T., 
,Sommeijer M.J., Stuivenberg F. van, ,Teunissen A., Tol J. van, Ulenberg S.A., 
Vestergaard D.A., ,Vis R.,, Vlug H., ,Vondel B.J. van, ,Wieffering J.H., 
Wiering H., Wiering- Schreuder J.F., »Wingerden W.K.R.E., Zwakhals C.J. 

Zoals statutair is voorgeschreven werd de jaarlijkse algemene 
vergadering, waarop de huishoudelijke zaken aan de orde komen, voorafgaand 
gehouden aan de Lentevergadering, waarop entomologische zaken worden besproken. 
De complete tekst van de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en 

de bibliothecaris wordt afgedrukt in het Jaarboekje. In het verslag van de 
secretaris wordt de huidige toestand van de vereniging uiteengezet. Dit jaar is 
er een sterke groei van het ledental tot een aantal van 640 geweest. Het 
bestuur heeft in de afgelopen periode de "NEV-commissie voor Nederlandse namen 
van Insekten" ingesteld. De Sectie voor Experimentele en Toegepaste Entomologie 
(SETE) onderging een naamsverandering en ontplooit op dit moment veel nieuwe 

activiteiten. Als bizonder verenigingsevenment werd gemeld dat de NEV i.s.m. de 
KNNV en de NJN op zaterdag 22 October een symposium heeft georganiseerd over 

"Insektenfauna en Natuurbeheer". Mede n.a.v. dit symposium is er door de GIN 
een brochure "Minimilieus van Minifauna's: Microbiotopen en Ongewervelde 
Dieren" uitgebracht. De organisatie van de 143e zomervergadering, gehouden in 
Linde bij Zuidwolde, had de bizondere aandacht. Het bestuur wil mbt. de 
organisatie van de zomervergadering in 1989 op een zelfde voet verder gaan en 
door lage verblijfskosten deelname door veel leden mogelijk maken. Er zijn 
enkele veranderingen in de samenstelling van de redacties van de NEV- 
tijdschriften. Bij TvE heben J. van Tol en E. van Nieukerken het 
redactiesecretariaat overgenomen van P.J. van Helsdingen. Bij de redactie van 
EB is P. Oosterbroek in de plaats gekomen van W. Overmeer. Bij EEA heeft P.A. 
van der Laan zich teruggetrokken als hoofdredacteur. Omdat leden of groepen van 
leden zelf hun zaken behartigen bij EIS-Nederland of het BIC van het Ministerie 

xxix 



van Landbouw, vindt het Bestuur het momenteel onjuist zichzelf "particuliere 
gegevensleverende organisatie" te noemen en als zodanig naar deze instanties op 
te treden. Het is duidelijk dat de toename van het aantal entomologische 
activiteiten georganiseerd door de afdelingen, secties en commissies, alleen 
maar mogelijk is geweest door de grote inzet van veel actieve leden. Het zal 
echter niemand verbazen dat een uitbreiding van de NEV-activiteiten zoals we 
die nu meemaken financiële maar ook organisatorische problemen met zich mee 
brengt. Het bestuur wil daarom ernstig nadenken over het te voeren beleid in de 
komende jaren. Na goedkeuring van het verslag van de secretaris wordt het 
verslag van de penningmeesters besproken. Over een aantal punten worden vragen 

gesteld o.a. over de post voor het nieuwe lay-out voor TvE. De eerste 
penningmeester benadrukt de verhoging van de uitgaven door de toename van 
activiteiten van secties e.d.. De vraag wordt gesteld hoe dit in de toekomst 
benaderd moet worden en de mening van de vergadering wordt gevraagd mbt. een 

mogelijke verhoging van de bijdrage voor het lidmaatschap. Enkele mogelijkheden 
om een hogere contributie te vragen, b.v. door de leden te vragen facultatief 
een extra bijdrage te storten bovenop de minimale bijdrage, worden besproken. 
R. Vis wijst op de fiscale aftrekbaarheid van giften aan de vereniging en 
K.W.R. Zwart vraagt naar de mogelijkheid om de niet-NEV leden van secties en 
afdelingen een hogere bijdrage te laten betalen voor het lidmaatschap van de 
afdeling. Het is duidelijk dat een verdere toename van het aantal leden ook 

bijdraagt tot een verbetering van de financiële positie (dus, draag eens iemand 
voor als lid, de NEV heeft veel te bieden!). Het verslag van de penningmeesters 
(incl. de begroting) wordt met applaus goedgekeurd. Het verslag van de 
kascommissie is lovend over het goede werk van de penningmeesters. Er wordt 
nadrukkelijk op gewezen dat het wenselijk is het financieel verslag eerder 
beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde leden. P. Oosterbroek wordt, onder 
dankzegging voor zijn activiteiten, in de kascommissie vervangen door B.J. van 
Vondel. Het verslag van de bibliothecaris J.P. Duffels wordt, onder dankzegging 
voor het vele werk dat voor de bibliotheek wordt verzet, goedgekeurd. Na de 
presentatie van het verslag van de CIN door W.Ellis, worden achtereenvolgens de 
verslagen van de redacties van de tijdschriften voorgelezen, t.w. TvE door J. 

van Tol, EEA, door A.K. Minks, EB, door W. Ellis en het Jaarboekje, door R.T. 
Simon Thomas. Deze verslagen zullen (als ze tijdig bij de secretaris zijn 
ingeleverd) in het Jaarboekje worden afgedrukt. B.J. van Vondel vraagt naar de 
huidige mogelijkheden voor leden voor het publiceren van langere artikelen. Bij 
TvE zijn artikelen van iedere lengte welkom. Korte Nederlandse entomologische 
artikelen gaan in principe naar EB. Door de goede samenwerking tussen de 
redacties van EB en TvE gaan er geen publicatiemogelijkheden verloren. 

Vervolgens wordt de benoeming van Dr. P.A. van der Laan tot erelid van 
de NEV aan de orde gesteld. Het voorstel van het bestuur om Dr. Van der Laan 

tot erelid te benoemen wordt bij acclamatie aangenomen. 
Het laatste punt van de algemene vergadering betreft de verkiezing van 

de voorzitter. De uitslag is als volgt: 30 stemmen voor J. Krikken en 0 voor 
A.K. Minks. 

Het programma van de middagvergadering bestaat uit de volgende 
voordrachten: * G.L. VAN EYNDHOVEN, Aardige momenten uit de Vereniging van 1927 

tot heden.Door zijn lange lidmaatschap en zijn langdurige secretariaats 

werkzaamheden kan de spreker een schitterend overzicht geven van zijn 
persoonlijke indrukken en ervaringen binnen de NEV. Veel mooie oude dia's laten 

zien hoe er vroeger door de leden van de NEV werd vergaderd en verzameld. * 
W.K.R. VAN WINGERDEN, Entomologisch onderzoek op het RIN, i.h.b. Efekten van 

beheersmaatregelen op de fauna van graslanden. De betekenis van een moderne 
monitoring van graslandfauna wordt besproken. Dit is tegenwoordig belangrijk 
omdat populaties van insekten en spinnen zeer snel kunnen reageren op milieu 
veranderingen. * J. VAN DER BLOM, Sociaal gedrag van houtbijen (Xylocopa 
pubescens en X, sulcatipes) in Israël. Met een videofilm over het gedrag van de 
bijen in en buiten het nest wordt de voordracht over de betekenis van milieu 
omstandigheden zoals de beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid (hout), 
voor de ontwikkeling van sociaal gedrag in de nesten verduidelijkt. 

De vergadering wordt pas om 17.00 uur gesloten. Maar de deelnemers 
kunnen dan ook verrijkt met veel informatie over de geschiedenis van de NEV en 

over de huidige gang van zaken binnen de vereniging, en verder met nieuwe 
kennis over interessant entomologisch onderzoek, vanuit de stijlvolle 

Saxenburgzaal van het Pulitzer Hotel, tevreden huiswaarts gaan. 

MEDEDELING AFD. OOST 
Excurs.: 27/5, 24/6, 19/8; info: W. Hol, W.Sonneveldstr. 40, Hengelo, t.774492. 
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14.viii. 1969, leg. Ph. Pronk), in de collectie van 

het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Leiden, een vrouwtje van Herkenbosch, 

Meijnweg(ló.ix. 1969, leg. R. H. Cobben) inde 

collectie Cobben (Landbouwuniversiteit, Wa¬ 

gen ingen), en twee exemplaren in de collectie 

van de eerste auteur: een mannetje van 

Schiermonnikoog (Kapenglop, 14.viii. 1969) 

en een vrouwtje, gevangen in Wijster op 

29.viii.1977 (beide leg. B. Aukema). Uit Belgie 

kennen we L. picea dus sinds kort van één 

vindplaats in de provincie West-Vlaanderen. 

Biotoop en levenscyclus 

De meest gedetailleerde beschrijving van de 

biotoop van Lamproplax picea treffen we aan 

in Southwood & Leston (1959): in en rond 

Sphagnum-moerasjes met trekrus (Juncus 

Fig. 2. Vondsten van Lamproplax picea in Nederland en 

België. Aangegeven zijn de 100 X 100 km hokken van het 

internationale U.T.M.-netwerk; de stippen hebben betrek¬ 

king op 10 X 10 km hokken. 

squarrosus L.) en veldrus (Juncus acutiflorus 

Ehrh. ex Hoffm.) op beschaduwde heiden, 

waarbij de aanwezigheid van bomen in de di¬ 

recte omgeving essentieel zou zijn. Volgens de 

auteurs leeft de soort echter ook in minder 

voedselarme moerasjes tussen strooisel. Wag¬ 

ner (1966) geeft als biotoop Sphagnum in veen¬ 

gebieden, tussen heide en bosbes, terwijl Wag¬ 

ner & Weber (1967) spreken van Spagnum in 

veengebieden met lichte bebossing. Over de 

levenscyclus is weinig bekend. Southwood & 

Leston (1959) en Wagner (1966) geven aan dat 

imagines in augustus verschijnen en vervolgens 

overwinteren. 

Van de Nederlandse vondsten zijn alleen de 

vangomstandigheden op Schiermonnikoog en 

in Wijster beter bekend. Het materiaal van 

Schiermonnikoog is afkomstig uit een vochtige 

duinvallei met opslag van onder andere berken 

(Betula sp.) en duindoorn (Hippophae rham- 

noides L.). Het Wijsterse exemplaar werd ge¬ 

sleept van blauwe bosbes ( Vaccinium myrtiïlus 

L.) aan de rand van een met bos omzoomd, 

klein en vochtig heideterreintje met struikheide 

(Calluna vulgaris (L.) Hulk), dopheide (Erica 

tetralix L.) en kraaiheide (Empetrum nigrum 

L.), waartussen veel veenmos (Sphagnum sp.). 

De Belgische vondst is het best gedocumen¬ 

teerd, omdat het betreffende exemplaar werd 

aangetroffen in een kwadrant van een kwart 

vierkante meter, waarvan de drooggewichten 

van de aanwezige vegetatie werden bepaald. 

Het betrof een zeer natte heidevegetatie met 

veel veenmos (niet in de drooggewichtbepaling 

opgenomen). Het kwadrant bevatte aan 

drooggewicht 118 gram dopheide, 23 gram pij- 

pestrootje (Molinia caerulea (L.) Moench), 22 

gram veldrus, 2 gram veenpluis (Eriophorum 

angustifolium Honckeny), 1 gram zegge 

(Carex spec.) en 24 gram strooisel. Lampro¬ 

plax picea werd hier diep in het veenmos en 

vlak boven de bodem aangetroffen. 

Van Lamproplax picea komen brachyptere 

en macroptere vormen voor (Stichel, 1957- 

1962; Wagner, 1966). Bij de brachyptere vorm 

reiken de verkorte hemelytra tot aan het ze¬ 

vende tergiet, terwijl ze bij de macroptere vorm 

het abdomen geheel bedekken (fig. 1). Van de 

uit Nederland en België bekende exemplaren 
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zijn beide mannetjes brachypteer en alle zeven 

vrouwtjes macropteer. Of de vleugeldimorfie 

bij deze soort inderdaad geslachtsgebonden is, 

is uit de literatuur niet te achterhalen. 

Alle vondsten werden gedaan in de maan¬ 

den augustus en september; overwinterde die¬ 

ren werden bij ons derhalve nog niet aangetrof¬ 

fen. 

Deze gegevens zijn goed in overeenstem¬ 

ming met de literatuurgegevens voor Engeland 

en Duitsland, en het lijkt dan ook zaak om met 

name in veenmosvegetaties uit te kijken naar 

L. picea. Wie weet, blijkt de soort dan niet zo 

zeldzaam te zijn als de thans bekende weinige 

vangsten suggereren! 

Verspreiding 

Lamproplax picea komt voor in Noord- 

Europa en Siberië, in Finland tot 60 graden 

noorderbreedte en zuidelijk tot in Midden- 

Frankrijk en Noord-Italië; ze is momenteel 

bekend van Siberië, de Kaukasus, Centraal- en 

Noordwest-Rusland, Finland, Zweden, Noor¬ 

wegen, de Baltische Staten, Polen, West-Duits- 

land (Ostholstein, Hamburg, Emsland, het 

Maingebied, Baden-Württemberg en Bayern), 

Denemarken, Engeland (ook uit Schotland en 

Wales), Ierland, Nederland en België (fig. 2), 

Frankrijk, Noord-Italië, Oostenrijk en Tsje- 

choslowakije (Coulianos & Ossiannilsson, 

1976; Hoberlandt, 1977; Kerzhner, 1964; Rie¬ 

ger, 1987; Slater, 1964; Southwood & Feston, 

1959; Stichel, 1957-1962; Wagner, 1966; Wag¬ 

ner & Weber, 1967). Met uitzondering van het 

noordelijk deel van het areaal en Zuid-Enge- 

land is L. picea overal zeldzaam tot zeer zeld¬ 

zaam. 
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Rabdophaga deletrix fauna nov. spec., een galmug op Salix 
alba (Diptera: Cecidomyiidae) 

L. G. Moraal & L. J. W. de Goffau 

MORAAL, L. G. & L. J. W. DE GOFFAU, 1989. RABDOPHAGA DELETRIX FAUNA NOV. SPEC., A GALL 

MIDGE ON SALIX ALBA (DIPTERA: CECIDOMYIIDAE). - ENT BER., AMST. 49 (6): 85-87. 

Abstract: In 1987 and 1988, larvae and adults of Rabdophaga deletrix Riibsaamen were collected from galls on twigs 

of one- and two year old Salix alba L. in a small stand for energy production. The species is associated with the lateral 

buds, through which the larvae enter the twig, causing local bulb-shaped swellings just beneath the buds. Previous records 

are known from Germany and Poland only. 

L. G. Moraal. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw „De Dorschkamp”, PO. Box 23, 6700 AA 

Wageningen. 

L. J. W. de Goffau. Plantenziektenkundige Dienst, PO. Box 9102, 6700 HC Wageningen. 

In het najaar van 1987 werden uit Strijensas 

(Zuid-Holland) éénjarige takjes ontvangen van 

de schietwilg, Salix alba L. cv. ’Beiders’. Het 

materiaal was afkomstig van een zogenaamde 

energiewal. Kenmerkend voor een energiewal 

zijn de hoge plantdichtheden en korte omloop¬ 

tijden met het doel om een regelmatige hoe¬ 

veelheid brandhout te leveren. De methode 

voor brandhoutproduktie op de boerderij voor 

eigen gebruik (verwarming van het woonhuis) 

is beschreven door Van de Winckel (1986). Om 

een hoge houtproduktie te krijgen, worden per 

jaar 500 onbewortelde wilgestekken aange¬ 

plant in een zeer nauw plantverband van 2,5 

bomen per m2. Vijf jaar achtereen wordt een 

nieuwe wal aangelegd naast de vorige, zodat na 

vijf jaar elk jaar een houtwal geoogst kan wor¬ 

den. De eerste houtwal werd in het voorjaar 

van 1986 en de tweede in 1987 aangelegd. 

De groei van de wilgen bleek echter lang niet 

overeen te komen met de verwachting; er trad 

een „bossige” groei op met een stagnatie in 

Figs. 1-2. Beelden van 

Rhabdophaga deletrix Riibsaamen. 

1, gallen op Salix alba\ 2, pophuid 

met uitgekomen en direct daarna ge¬ 

storven imago. 



86 Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 

lengte- en diktegroei. Daarom werd in het na¬ 

jaar van 1987 takmateriaal van de houtwal op 

aantastingen onderzocht. In de éénjarige takjes 

van de één- en tweejarige bomen werden veel¬ 

vuldig bolvormige zwellingen waargenomen. 

Deze zwellingen, die steeds vlak onder de zij- 

knoppen van de takjes werden aangetroffen 

(fig. 1), bleken gallen te zijn, met in elke gal een 

larve. Reeds aan deze gallen kon bepaald wor¬ 

den dat het een aantasting van Rabdophaga 

deletrix Rübsaamen (= Helicomyia deletrix 

Rübsaamen) betrof. Een aantal gallen werd 

medio maart 1988 in een klimaatkast bij 24 °C 

gebracht waar, enkele weken later, de eerste 

muggen verschenen. Met de kenmerken van de 

imagines en die van de larven (fig. 3 en 4) kon 

de determinatie worden bevestigd. Preparaten 

van zowel larven als adulten zijn in de collectie 

van de Plantenziektenkundige Dienst gede¬ 

poneerd. 

R. deletrix is niet eerder in ons land vermeld. 

De soort werd eerder in Duitsland geregi- 

Figs. 3-4. Details van de larve van Rhabdophaga dele¬ 

trix Rübsaamen. 3, kopgedeelte met spatula; 4, laatste 

achterlijfsegment. 

streerd door Jaap in 1918 en door Rübsaamen 

& Hedicke in 1925/1939, en in Polen door 

Kapuscinski in 1947 (Buhr, 1965). De imagines 

van R. deletrix lijken veel op R. oculiperda 

Rübsaamen maar toch zijn er bij de adulten 

duidelijke morfologische verschillen in li- 

chaamskleur, de segmentatie van de antennen, 

de vleugelbeadering en de tarsen (Nijveldt, 

1985). Ook de vorm van de gallen is verschil¬ 

lend: bij R. oculiperda zijn het langwerpige 

zwellingen (Nijveldt, 1985) en bij R. deletrix 

zijn ze meer bolvormig (Buhr, 1965). Als 

waardplanten voor R. deletrix worden S. alba, 

S. fragilis L. en S. viminalis L. genoemd en 

voor de in Nederland onbekende R. oculi¬ 

perda: S. aurita L. en ? S. repens (Buhr, 1965). 

Voor zover bekend, wordt in de literatuur ver¬ 

der geen melding gemaakt over het voorko¬ 

men van R. deletrix, zodat deze soort niet 

algemeen lijkt te zijn. 

Tijdens de kweek bleek het merendeel van de 

galmuglarven geparasiteerd te zijn door 

Aprostocetus abydenus (Walker), A. cf 

salictorum (Graham) (twee Eulophidae), 

Torymus sp. (Torymidae) en een nog niet na¬ 

der gedetermineerde Plat y gaster sp. (Platygas- 

teridae). 

De schade die door de galvorming bij de wilg 

zou kunnen optreden was in dit geval moeilijk 

te kwantificeren, omdat de hier geconstateerde 

groeivermindering mede, en misschien vooral, 

veroorzaakt werd door hevige aantastingen 

door de wilgeschuimcicade, Aphrophora sali- 

cina (Goeze) (Cercopidae). 
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geografie. In alle gevallen valt het hoofdaccent 

op de flora en fauna van Europa en de landen 

rond de Middellandse Zee. 

L. van der Hammen, 1989. An introduction to 

comparative arachnology: 1-x, 1-576; 302 figu¬ 

ren, ca. 370 refs. S PB Academie Publishing, 

Den Haag, ISBN 90-5103-023-1. Prijs (gebon¬ 

den) ƒ 300,00 ($ 150.00). 

De eerste 70 pagina’s van dit boek geven een 

vergelijkend overzicht van morfologie, voort¬ 

planting en postembryonale ontwikkeling van 

de Chelicerata, uitmondend in een fylogenie 

van deze groep, gebaseerd op een, in de woor¬ 

den van de auteur, structuralistische basis. 

Hierna volgt een zeer uitvoerige bespreking 

van de afzonderlijke recente hoofdgroepen. 

Samen vormen de twee onderdelen de gedetail¬ 

leerde neerslag van de inzichten van de 

auteur over acarologie en arachnologie. 

Het boek is uitvoerig geïllustreerd met zeer 

fraaie lijntekeningen. 

Insekten basis boek, 1988. M. van Veen & Th. 

Zeegers eds.; p. 1-166. 260 fig., refs, index 14 

kolommen. Jeugdbonduitgeverij JBU; ISBN 

90-5107-005-5, paperback. Te bestellen door 

overmaken van ƒ 12,50 op giro 233040 (leden 

van de KNNV betalen ƒ 7,50). 

De eerste 90 pagina’s van dit boekje zijn gro¬ 

tendeels gewijd aan tabellen tot de orden, en 

voor de bekendste orden ook tot de families, 

van de in ons land voorkomende insekten. De 

volgende 70 bladzijden bevatten een veertiental 

bijdragen, deels artikelen over algemene en¬ 

tomologische methodieken (verzamelen, in¬ 

ventariseren, kweken, oecologisch onderzoek), 

deels verslagen van enkele modelonderzoekjes. 

Williams, D. J. & Gillian W. Watson, 1988. 

The scale insects of the tropical South Pacific 

region. Part 2. The mealybugs (Pseudococci- 

dae): 1-262; 95 fig., ca. 220 refs., index 4 ko¬ 

lommen. C.A.B. International Institute of Ent¬ 

omology, London; ISBN 0-85198-625-0. 

Paperback; prijs niet vermeld. 

In deze reeks zijn drie delen gepland (het eerste 

behandelde de Diaspididae). In dit tweede deel 

worden tabellen en beschrijvingen gegeven van 

37 genera (waarvan drie nieuw) en 92 soorten 

(waarvan niet minder dan 28 eveneens nieuw 

zijn); alle soorten worden uitvoerig afgebeeld. 

Er worden 28 lectotypen aangewezen. 
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Interessante Nederlandse vangsten en waarnemingen van 
Macrolepidoptera tussen 1985 en 1987 

B. J. Lempke 

LEMPKE, B. J. 1989. INTERESTING CAPTURES AND OBSERVATIONS OF MACROLEPIDOPTERA IN 

THE PERIOD 1985-1987. - ENT BER, AMST 49 (7): 89-95 

Abstract: Interesting records are presented for Macrolepidoptera in The Netherlands during the years 1985-1987. Of 

special interest are: a few specimens of Aporia crataegi in the province of Groningen, Cyaniris semiargus, Apatura ilia, 

Fabriciana adippe, Siona lineata, Puengeleria capreolaria, Euplagia quadripunctaria, all in the province of Limburg, and 

the discovery of a colony of Thaumetopoea processionea in the province of Noord-Brabant. 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Inleiding 

Van de j aren 1980-1984 zijn per jaar overzich¬ 

ten gepubliceerd (Lempke, 1982-1986) van de 

interessantste gegevens over Macrolepidoptera 

die ontvangen waren. Met de gegevens over 

1985 liep het echter spaak. Door verschillende 

oorzaken bleek het niet mogelijk het verslag 

over dat jaar gereed te hebben toen de trekvlin- 

derformulieren over 1986 al binnen kwamen. 

En de behandeling daarvan ging voor. Het 

gevolg was dat de mededelingen over de jaren 

1985-1987 tenslotte aangegroeid waren tot een 

bijna decimeter hoge stapel, die alleen te be¬ 

werken was door deze arbeid absolute voor¬ 

rang te geven, waarbij veel strenger geselec¬ 

teerd moest worden dan in de voorafgaande 

jaren. Nauwelijks mededelingen over gewone 

soorten dus. Overigens heeft een overzicht over 

drie opeenvolgende jaren wel een voordeel: de 

verschillen ertussen zijn veel duidelijker zicht¬ 

baar. 

Gebruikte afkortingen: Dr.: Drenthe; Fr.: 

Friesland; Gr.: Groningen; Lbg.: Limburg; 

NB: Noord-Brabant; NH: Noord-Holland; 

Ov.: Overijssel; Utr.: Utrecht; Zeel.: Zeeland; 

ZH: Zuid-Holland. 

Gegevens werden verstrekt door de volgende 

personen: B. van Aartsen, J. Aben, P. Au- 

kema, J. Boot, P. Borrius, B. Brugge, J. Bun- 

nik, A. Cox, M. Delnoye, C. en L. D’Hoore, 

N. Elfferich, E. van der Es, C. Felix, mw. H. 

Gehéniau-Lasance, A. Groenendijk, H. Hol¬ 

stein, K. Huisman, G. Jonker, J. Koster, W. 

Kuijken, G. Langohr, J. Lucas, br. F. Melkert, 

G. van Minnen, G. Minnema, J. Moonen, 

pater A. Munsters, Ch. Naves, K. Nieuwland, 

J. van Oort, A. van Oosten, C. Ottenheijm, G. 

Padding, W. Poppe, D. de Prins, W. de Prins, 

A. van Randen, C. Riemslag, P. Rooij, W. van 

Rooijen, H. Rotteveel, J. Sentjens, E. van der 

Spek, D. Stienstra, H. Spijkers, J. Stevens, E. 

Taelman, A. van Tuijl, C. de Veld, A. Veldhuij- 

zen, E. Vermandel, D. Vestergaard, R. de Vos, 

W. Vranken, P. Vroegindeweij, J. de Vries, J. 

van Vuure, R. Westerneng, G. Wilmink, mw. 

K. Witvoet, R. van Wijngeren, H. van der 

Wolf, P. Zumkehr. 

HESPERIIDAE 

Carterocephalus palaemon (Pallas). Deze nu 

zeer lokaal voorkomende hesperiide werd in 

1986 op verschillende plaatsen waargenomen 

in de omgeving van Udenhout (NB) en in het 

Wooldse veen (Gld.). 

PAPILIONIDAE 

Papilio machaon Linnaeus. Vooral 1985 le¬ 

verde veel waarnemingen buiten Zuid-Lim- 

burg op, 1986 wat minder en 1987 maar een 

enkele. De meeste exemplaren werden in 

augustus en september gezien, tot 29.ix (1985) 
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toe. De vlinder werd gemeld van midden Lim¬ 

burg, diverse plaatsen in Noord-Brabant, wes¬ 

telijk Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en 

Noord-Beveland (Zeel), Wormer (NH), Dek- 

kerswald (bij Nijmegen), Wageningen en 

Heerde (GkL). 

In juni 1987 werd bij Valkenburg (Lbg.) een 

2 waargenomen dat eieren legde op lavas 

(Levisticum officinale Koch). 

PIERIDAE 

Aporia crataegi (Linnaeus). Deze pieride komt 

nu nauwelijks meer in Nederland voor. In 1985 

werden enkele exemplaren gezien bij Bour- 

tange en Sellingen (Gr.). Deze plaatsen sluiten 

aan op de twee Duitse vindplaatsen in Olden¬ 

burg: Weener (dicht bij de grens) en Aurich 

(Eitschberger & Steiniger, 1987). 

LYCAENIDAE 

Plebejus argus (Linnaeus). Het Zwin, één 

exemplaar in 1986, nooit eerder in West 

Zeeuws-Vlaanderen gezien. Op 5.VÜ.1987 werd 

de soort bij duizenden gezien in het natuurre¬ 

servaat Burgerveen bij Klazienaveen (Dr.). 

Ook nu is zoiets dus nog mogelijk! 

Cyaniris semiargus (Rottemburg). Al jaren is 

deze soort een rariteit in Nederland. Een mooi 

2 werd aangetroffen op de Sint Pietersberg, 

8.VÜ.1985; ook werden enkele exemplaren in 

juni 1986 waargenomen te Vaals. 

NYMPH ALIDAE 

Apatura iris (Linnaeus). Nog steeds is deze 

nymphalide in klein aantal aanwezig! De 

meeste waarnemingen komen uit Gelderland: 

Posbank bij Rheden, 13.vii.1983; Winterswijk, 

juli 1987, enkele exemplaren aan de rand van 

de plaats; Ratum, 24.vii.1987, één exemplaar. 

Eén exemplaar werd in 1985 waargenomen te 

Gees (Dr.). 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller). Vaals, 

enkele exemplaren van deze rariteit vlogen in 

de periode 30.vi-15.vii.1986 te Vaals. 

Nymphalispolychloros (Linnaeus). Opvallend 

is vooral het aantal exemplaren dat in 1987 

vermeld werd, terwijl de soort anders uiterst 

zeldzaam is. De volgende vindplaatsen werden 

genoteerd: Lbg.: Poppelmondedal bij Maas¬ 

tricht, Mheer, 1986; Wijlre, 8.V.1987; Cadieren 

Keer, 15.iv. 1987; Genhout bij Beek, 16.iv.1987. 

Zeel.: Braakman, april 1987; Oostburg, Sluis 

en het Zwin, 14.viii.1987. Utr.: Utrecht, 

28.V.1985. Fr.: Kornwerderzand, 13.vi. 1987; 

Leeuwarden, 14.viii.1987. 

Nymphalis antiopa (Linnaeus). Oudeschild 

(Texel), 13.viii.1986 (E. van der Es). Ongetwij¬ 

feld een migrant. 

Polygonia c-album (Linnaeus). De gehakkelde 

aurelia was gewoner dan in de voorafgaande 

jaren, in hoofdzaak in het zuiden, van Zeeland 

en de Zuidhollandse eilanden tot in Limburg. 

Bij en langs de grote rivieren werd hij op di¬ 

verse plaatsen gezien: Alblasserdam, Slie- 

drecht, Rotterdam, Rhenen, Wageningen, 

Arnhem, Velp. Ook het stroomgebied van de 

Oude IJssel blijkt een gunstig gebied te zijn, 

getuige de vele vindplaatsen: Dieren, Drempt, 

Eldrik, Ulft, Zelhem, Winterswijk, Ratum. 

Noordelijker werd de vlinder veel minder 

waargenomen: Lunteren en Apeldoorn in 

Gld., Deventer, Bathmen en Diepenveen in 

Ov., alle in 1987! Interessant zijn enkele tellin¬ 

gen te Arnhem: 7 exemplaren in 1985, 10 in 

1986 en 20 in 1987 (mw. K. Witvoet). 

Araschnia levana (Linnaeus). De soort hand¬ 

haaft zich nog steeds voortreffelijk. Vooral in 

1985 werd hij op tal van plaatsen gezien. 

Slechts enkele interessante worden vermeld. 

NB: Sprang-Capelle. Zeel.: Retranchement, 

van beide generaties één exemplaar in 1986, 

Noord-Beveland, op diverse plaatsen, voor het 

eerst ook drie exemplaren van de eerste gene¬ 

ratie op 8.V.1987. ZH: Oostvoorne, Lekker- 

kerk, Loete (ten O. van Hazerswoude). NH: 

Robbenoordbos (Wieringermeer), Amster¬ 

dam. Gld.: Bingerden, Barchem. Gr.: Munten¬ 

dam. 

Issoria lathonia (Linnaeus). In 1985 werd het 

eerste exemplaar op 24 april bij Zandvoort 

gezien. In mei en juni was de vlinder nog 

schaars, maar juli werd de beste maand met 

ruim 200 getelde exemplaren (Zandvoort, Eg- 
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mond-Binnen, Terschelling). In augustus 

daalde het aantal tot 97, in september tot 75, 

terwijl oktober slechts vijf waarnemingen op- 

leverde, de laatste op 29.x te Zandvoort. In 

totaal werden bijna 600 exemplaren geteld. 

In 1986 en 1987 ontbraken de waarnemin¬ 

gen van Terschelling, zodat deze jaren niet met 

1985 te vergelijken zijn. In 1986 was lathonia 

in de tweede helft van juni en in juli zeer alge¬ 

meen bij Zandvoort. Laatste waarneming: 

28.ix een exemplaar op Ameland. Totaal tel¬ 

ling: 150 exemplaren. 

In 1987 werden, afgezien van de melding van 

twee exemplaren bij het Zwanenwater, alleen 

opgaven van Egmond-Binnen ontvangen. 

Daar was de vlinder het hele jaar schaars. Wel 

werden op 22.x nog vier vrij gave exemplaren 

gezien. De totaaltelling bedroeg slechts 48 

exemplaren. 

Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller). 

Op 5. VÜL1986 werd een afgevlogen exemplaar 

van deze hoogst zelden hier voorkomende 

soort waargenomen op een distel in het Pop- 

pelmondedal (bij Maastricht; C. Felix). 

Mesoacidalia aglaja (Linnaeus). In tegenstel¬ 

ling tot Fabriciana niobe (Linnaeus) is de vlin¬ 

der al jaren een zeldzame soort in de duinen 

geworden. In 1985 werden op Terschelling 

slechts zes exemplaren geteld tegen 296 van 

niobe. Op distels op de Hoge Veluwe zijn beide 

echter nog altijd aan te treffen. Een nieuwe 

vindplaats voor aglaja is de Dikkenberg tussen 

Rhenen en Veenendaal, waar op 16.vii. 1986 

een exemplaar werd aangetroffen. 

SATYRIDAE 

Flipparchia semele (Linnaeus). Zeer zelden 

waargenomen in westelijk Zeeuws-Vlaande¬ 

ren. Er is slechts één exemplaar uit de zeven¬ 

tiger jaren bekend. Maar in 1986 werden in 

totaal tien exemplaren geteld in het Zwin en de 

Kievittenpolder (Cadzand). 

HEPIALIDAE 

Hepialus fusconebulosa (DeGeer). In 1987 

werd een $ aangetroffen op een boomstam aan 

de Veluwezoom bij Eliecom. Dit is de vierde uit 

Nederland bekende vindplaats en de derde op 

de Veluwe. 

PSYCHIDAE 

Epichnopterix retiella (Newman). Deze zeer 

lokale psychide vloog in mei 1987 weer in aan¬ 

tal bij Nijeveen (Drenthe). Bij Rouveen (Ov.) 

werd op 15.v. 1986 een nieuwe vindplaats ge¬ 

vonden. 

ZYGAENIDAE 

Adscita statices (Linnaeus). Op beide bovenge¬ 

noemde terreinen (Nijeveen en Rouveen) komt 

de grotere en vroeg vliegende vorm van deze 

zygaenide voor. Door ontwatering zijn veel 

van de vroegere vindplaatsen verloren gegaan. 

In de kolonie van Rouveen werd een zelden 

voorkomend melanistisch Ç aangetroffen met 

lichaam en vleugels geheel zwart. 

Twee nieuwe vindplaatsen van de kleinere 

en later vliegende vorm van de droge gronden: 

Someren, 2.viii.l985 (NB) en De Cocksdorp 

(Texel), 12en23.vii.1986. 

GEOMETRIDAE 

Xanthorhoe biriviata (Borkhausen). Een lo¬ 

kale spanner-soort, gebonden aan vochtige 

bosachtige terreinen waar de voedselplant van 

de rups, groot springzaad (Impatiens noli-tan- 

gere L.), voorkomt: Baak, Hertenbos (Gld.), 

juni 1985. 

Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller). Na 

de reeds gepubliceerde vangsten van deze zeld¬ 

zame soort werden nog de volgende bekend: 

Lbg.: Holset, 1967; Epen, 1968; Noorbeek, 

1970. Zeel.: Haamstede, 1976, 1982, eerste 

vondsten in West-Nederland (J. Boot). Gld.: 

Doesburg, 1973 (R. van Wijngeren). Daar 

komt nu bij: Dinkeloever bij Lutterzand, 

(Ov.), 10.V.1986, drie exemplaren. 

Rheumaptera cervinalis (Scopoli). Dankzij de 

aanplant van Berberis in tuinen en plantsoenen 

breidt het verspreidingsgebied van de soort 

zich in Nederland steeds meer uit. Ook nu 

kunnen weer enkele nieuwe vindplaatsen ver¬ 

meld worden. Lbg.: Tegelen, 14.vii. 1986. Zeel.: 
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Hulst, 6.V.1986. Dr.: Tinaarlo, 1985 (H. Hol¬ 

stein). 

Eupithecia insigniata (Hübner). Enkele nieuwe 

vindplaatsen van deze lokale en zeldzame 

soort. ZH: Brielle, 29.iv. 1987. NH: Oostzaan, 

één exemplaar in 1985 en Zaandam, één op 

15.V.1986. 

Per ib at odes secundaria (Denis & Schiffermül¬ 

ler). Een opvallende nieuwe vindplaats van 

deze aan sparren Picea- en Abies spec, gebon¬ 

den soort is Hulst, waar op ló.vii. 1986 twee 

exemplaren op licht werden gevangen. Deze 

soort was in Zeeland alleen bekend van Wes¬ 

tenschouwen. 

Siona lineata (Scopoli). Na de vangst van het 

eerste Nederlandse exemplaar in 1968 te Eij- 

gelshoven werden twee exemplaren op 

13.vi.1969 te Echt aangetroffen. Een nieuwe 

vangst is nu een exemplaar te Vaals, 23.vi. 1986. 

Puengeleria capreolaria (Denis & Schiffermül¬ 

ler). Het eerste Nederlandse exemplaar was een 

$, dat op 6.viii. 1978 te Kerkrade werd gevan¬ 

gen (Langohr, 1979). Op 23.viii.1987 werd het 

tweede exemplaar te Mook aangetroffen (A. 

Cox). 

Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer). In het 

westen van het land hoogst zelden waargeno¬ 

men, en tot nu toe niet bekend van Zeeland. In 

deze provincie werd de soort in 1987 op twee 

plaatsen aangetroffen: Hulst, 9.ii, (na een dag 

met een temperatuur van 11 °C, de enige 

„warme” dag van de maand!), en Kortgene, 

17.iv. 

SPHINGIDAE 

Sphinx ligustri (Linnaeus). In 1987 werden te 

Rotterdam honderden rupsen aangetroffen op 

gewone es (Fraxinus excelsior L.). In en bij 

Wolvega werden zes volwassen rupsen gevon¬ 

den op chinees klokje (Forsythia spec.) en spi¬ 

rea (Spiraea spec.). Dit zijn ongewone voedsel¬ 

planten voor een soort die gewoonlijk op 

liguster of sering leeft. 

Deilephila elpenor (Linnaeus). Op 26.viii.1985 

werden te Ooltgensplaat in een kas zes volwas¬ 

sen rupsen op druif ( Vitis vinifera L.) gevonden 

en op 3.ix nog twee bijna volwassen exempla¬ 

ren die met druif verder gekweekt werden. De 

normale voedselplanten voor deze soort zijn 

vooral harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum 

L.) en wilgeroosje (Chamaenerion augustifo- 

lium (L.) Scop.). 

THAUMETOPOEIDAE 

Thaumetopoea processionea (Linnaeus). Na¬ 

dat deze soort in 1904 voor het laatst gevangen 

was, werd hij in 1946 bij Geulem en in 1953 bij 

Amerongen (Utr.) aangetroffen. De grootste 

verrassing van 1987 was de ontdekking van een 

populatie in de omgeving van Reusel (ruim 20 

km ten ZO van Tilburg) (NB). In de periode 

13-27.viii.1987 verscheen daar een flink aantal 

exemplaren van de soort op licht; ook in 1988 

was dat het geval. Tevens werden toen een paar 

exemplaren aangetroffen bij Goirle (± 4 km 

ten Z van Tilburg) (H. Spijkers). Van schade 

aan de dennen werd niets vermeld. 

Beide vindplaatsen sluiten goed aan bij die 

in de Belgische Kempen waar processionea van 

diverse lokaliteiten bekend is (mededeling W. 

De Prins). 

ARCTIIDAE 

Euplagia quadripunctaria (Poda). Op 25.viii. 

1985 werd een exemplaar van deze bijzonder 

zeldzame vlinder aangetroffen op het Neder¬ 

landse deel van de Sint Pietersberg. Op 8.viii 

was reeds een exemplaar op het Belgische deel 

gevonden (C. Felix, 1985). 

NOCTUIDAE 

Rhyacia simulans (Hufnagel). In het westen 

van het land nauwelijks waargenomen. Op 

19.viii. 1985 werden te Oosthuizen drie exem¬ 

plaren op licht gevangen. Dat jaar werd op 

2.vii voor het eerst ook een exemplaar bij de 

Tweede Duintjes op Terschelling aangetroffen. 

Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermül¬ 

ler). De vlinder is zeer schaars geworden en 

werd ook maar van een klein aantal vind¬ 

plaatsten gemeld. In 1985 werd de eerste gene¬ 

ratie waargenomen van 3.vi-27.vii, de tweede 



Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 93 

van 5.ix-19.x. In totaal werden 25 exemplaren 

gemeld, waarvan 20 van Kortgene, 2 van Me¬ 

lissant en 1 van Brielle, Amsterdam en Nieuw 

Formerum. 

In 1986 werd alhipuncta wel uiL augustus 

gemeld. Weer werden twee generaties waarge¬ 

nomen, de eerste van ló.ivAvii, de tweede van 

13.viii-17.x. Het totaal aantal exemplaren be¬ 

droeg 40, waarvan 34 van Kortgene, 3 van 

Brielle, 2 van Tegelen en 1 van Melissant. 

1987 was een minder goed jaar voor de 

soort. Beide generaties werden maar kort ge¬ 

zien: de eerste van 21.vi-4.vii, de tweede van 

31.viii-ll.ix. De totaaltelling bedroeg slechts 

19 exemplaren, 17 van Kortgene, 1 van Melis¬ 

sant en 1 van Groeningen (NB, bij Vierlings- 

beek). 

Waarom Kortgene elk jaar zo gunstig af¬ 

steekt is niet te zeggen. 

Mythimna l-album (Linnaeus). In geen van de 

drie jaren werden exemplaren van de eerste 

generatie gemeld. In 1985 werd de vlinder uit¬ 

sluitend te Stein opgemerkt, 22 exemplaren 

van 9.ix-13.x. In 1986 waren de data bijna 

gelijk: 9.ix-8.x. In totaal werden 14 exemplaren 

gemeld, 11 van Stein, 1 van Maasbracht (beide 

in Lbg.) en 2 van Lexmond (ZH). Ook voor 

deze soort was 1987 bijzonder slecht: van 8- 

19.ix werden slechts drie exemplaren gezien, 

één te Stein en twee te Maasbracht. 

Mythimna sicula (Treitschke). De vlinder werd 

pas in 1952 voor het eerst in Nederland gevan¬ 

gen te Aalten. De soort werd tussen 1960 en het 

begin van de zeventigerjaren vooral aangetrof¬ 

fen in het zuiden en midden van Limburg, 

maar de laatste jaren worden uit dit gebied 

geen vangsten meer gemeld. In het westen is de 

vlinder alleen bekend van Burgh (1961) en 

Westenschouwen (1962). Een verrassing is de 

vangst van een exemplaar op 5.vi. 1985 te 

Brielle. 

Cucullia absinthii (Linnaeus). Een exemplaar 

op 9.viii.l985 te Lekkerkerk is één van de zeer 

weinige vangsten midden in het land. 

Colophasia lunula (Hufnagel). In 1985 en 1986 

werden enkele vangsten gemeld van Lbg.: Sus¬ 

teren, 18.V.1985, Tegelen, 2-15.vii.1986 (8 

exemplaren) en ZH: Melissant, 3.vi.l985. 

Lithophane lamda (Fabricius). Van deze soort, 

die volkomen verdwenen leek, zijn toch weer 

enkele waarnemingen bekend geworden. Lbg.: 

omgeving van Vlodrop, 17.iv.1985 (J. Aben), 

19.iv. 1985 en 17 en 18.iv. 1986 (J. Sentjens, in 

1985 ook een $, dat eieren legde waarvan de 

kweek lukte); Terschelling: na de vangst in 

1962 (Tanis, 1964) in 1985 weer opgedoken op 

verschillende groeiplaatsen van gagel (Myrica 

gale L.), telkens in één exemplaar: Kooipad 

(Boschplaat), 4.iv, Klein Rijsplak, 16.vi en 

Landerumer heide, 19.iv. 

Cirrhia gilvago (Denis & Schiffermüller). Niet¬ 

tegenstaande de sterke achteruitgang van de 

iep is de vlinder nog steeds aanwezig. ZH: 

Rotterdam, 23.ix-3.x.l986; Maassluis, enkele 

exemplaren op licht in 1985 en 1986. Utr.: 

Utrecht, 18.ix.1985. Gld.: Drempt (bijna ieder 

jaar); Ulft. Ov.: Steenwijk, 23.viii.1987. 

Cirrhia ocellaris (Borkhausen). Van deze aan 

populier gebonden soort kwamen slechts en¬ 

kele meldingen binnen: Rotterdam, diverse 

exemplaren in 1986 en op 5.x. 1987 en Brielle, 

2 en 14.x. 1986. 

Cryphia algae (Fabricius). Na in jaren niet 

waargenomen te zijn trad de vlinder weer op in 

1980, 1983 en 1984 te Stein. In 1987 werd de 

soort in enkele exemplaren gevangen op 20.vi. 

en 14.viii te Simpelveld (beide in Lbg.). 

Apamea aquila (Donzei), subsp.funerea (Hei¬ 

nemann). Sinds 1949 is de soort niet meer 

vermeld. Op 12.viii. 1987 werd een exemplaar 

aangetroffen op de Strabrechtse heide (bij 

Heeze, NB). 

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermül¬ 

ler). In de periode 1985-1987 versehenen de 

eerste exemplaren steeds in de eerste decade 

van juni. In de beide eerste jaren werd de vlin¬ 

der tot het eind van de tweede oktoberdecade 

gezien, maar in 1987 ontbrak hij al na 23.ix. De 

jaartotalen waren: 480 in 1985 (Hulst onbe¬ 

kend), 302 in 1986 en 204 in 1987, waarvan 76 

in Hulst! De vlinder werd elk jaar gezien te 

Stein, Hulst, Kortgene, Melissant, Brielle en 

Rotterdam, te Lekkerkerk in 1985 en 1986, te 
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Twello in 1985 en 1987 en te Oostvoorne, 

Heemskerk, Oostzaan, Zaandam, Muiderberg 

en Steen wij kerwold alleen in 1985. Duidelijk 

blijkt, dat ambigua het regelmatigst voorkomt 

ten zuiden van en langs de grote rivieren. 

Chrysodeixis chalcites (Esper). De soort is na 

de ontdekking ervan in 1976 (Lempke, 1978) 

een vast bestanddeel van de Nederlandse fauna 

geworden. Maar hij kan zich alleen handhaven 

dankzij de gunstige omstandigheden in de kas¬ 

sencomplexen van het Westland en omgeving, 

waar hij zich zonder onderbreking kan voort¬ 

planten, vooral in tomatenkassen. Er is echter 

tot nog toe geen verklaring waarom waarne¬ 

mingen buiten de kassen in hoofdzaak beperkt 

zijn tot de maanden augustus en september, 

terwijl de soort toch in een of ander stadium 

altijd aanwezig is. Vangsten vóór augustus ko¬ 

men zelden voor. In 1985 werd een vers exem¬ 

plaar op 3.vi. te Brielle opgejaagd uit liguster. 

Op 28.iii. 1986 werd er één in huis aangetroffen 

te Midsland (Terschelling), blijkbaar als rups 

of pop meegekomen met gekochte planten, 

terwijl op 1 .vi een chalcites te Muiderberg werd 

gevangen. De meeste exemplaren worden bui¬ 

ten aangetroffen in augustus, bij voorbeeld in 

1986 in augustus 188, en 44 in september. In de 

tweede helft van laatstgenoemde maand wordt 

chalcites meestal heel schaars, maar het vliegen 

in de kassen gaat door. Ook buiten worden in 

oktober trouwens niet zelden nog enkele exem¬ 

plaren gezien. Zo was in 1985 de laatste datum 

19.x (een vers exemplaar te Melissant); in 1986 

werd eveneens een exemplaar op 19.x gevan¬ 

gen, nu te Oosthuizen. 

Verreweg de meeste exemplaren worden te 

Berkel en Rodenrijs geteld. Te Leidschendam, 

waar de vlinder eveneens elk jaar aangetroffen 

werd, ontbrak hij in 1987. 

Vindplaatsen (met tussen haakjes het aantal 

getelde exemplaren): In 1985 in totaal 110 

exemplaren: Lbg.: Blerick (1). Zeel.: Kortgene 

(1). ZH: Melissant (2), Oostvoorne (1), Brielle 

(10, alle vers), Rotterdam (2), Lekkerkerk (2), 

Berkel en Rodenrijs (75), Leidschendam (16). 

In 1986 in totaal 242 exemplaren: ZH: Melis¬ 

sant (2), Brielle (14, alle vers), Berkel en Ro¬ 

denrijs (217), Leidschendam (5). NH: Oosthui¬ 

zen (1), Muiderberg (2). Fr.: Midsland (1). In 

1987 niet minder dan 311 exemplaren: Zeel.: 

Hulst (1). ZH: Brielle (46), Maassluis (2), Rot¬ 

terdam (1), Berkel en Rodenrijs (258). NH: 

Muiderberg (2); Fr.: Terschelling (1). 

Macdunnoughia confusa (Stephens). Zowel in 

1985 als in 1986 werd één exemplaar van de 

eerste generatie waargenomen, respectievelijk 

op 15.V te Susteren en op 24.v te Zaandam. 

Daarna verscheen de soort pas in juli, ook in 

1987, toen geen voorjaars-exemplaar gezien 

werd. Het gunstigste jaar was 1985 toen de 

vlinder in twee nauwelijks van elkaar geschei¬ 

den generaties in zomer en herfst gezien werd 

van 25.vii-17.x. Het totaal bedroeg dat jaar 96 

exemplaren. De vindplaatsen waren: Lbg.: 12 

vindplaatsen. ZH: Brielle, Alblasserdam, Rot¬ 

terdam, Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer. NH: 

Amsterdam en Muiderberg. Gld.: Wagenin- 

gen, Twello, Drempt en Uienpas (Hoog-Kep- 

pel). Flevoland: Almere-Stad. 

In 1986 was confusa veel schaarser. De 

vooijaars-generatie werd niet gezien. Het jaar¬ 

totaal bedroeg slechts 31 exemplaren. Vind¬ 

plaatsen: Lbg.: Cadier en Keer, Echt, Maas- 

bracht en Steyl; Zeel.: Hulst. ZH: Brielle, 

Berkel en Rodenrijs. NH: Zaandam, Muider¬ 

berg. Gld.: Beusichem, Drempt en Wooldse 

veen. Dr.: Hoogeveen. 

1987 werd het minste van de drie jaren. In 

juli werd confusa op drie dagen gemeld, in 

augustus op zes en in september op drie. 

Laatste datum: 25.ix te Zoetermeer, jaartotaal 

27 exemplaren. Vindplaatsen; Lbg.: Echt, 

Maasbracht (hier op twee dagen samen 16 

exemplaren), Steyl. ZH: Alblasserdam, Berkel 

en Rodenrijs, Zoetermeer. Gld.: Eldrik, 

Drempt. 

Het feit, dat de soort elk jaar te Berkel en 

Rodenrijs werd waargenomen doet vermoe¬ 

den dat ze ook in de kassen voorkomt. 

Autographapulchrina (Haworth). Tot nog toe 

is slechts éénmaal een exemplaar van een 

tweede generatie in Nederland gevangen: Den 

Haag, 28.ix. 1984. De verklaring van deze zeld¬ 

zaamheid blijkt uit een kweek (van J. Sent- 

jens). Een 9, dat 22.vi. 1986 te Maasbracht 

(Lbg.) werd gevangen, legde 182 eieren. Slechts 
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twee van de talrijke rupsen groeiden door en 

verpopten op 26.vii. De vlinders kwamen 

3.viii. 1986 uit. Alle andere rupsen overwinter¬ 

den. 

Catocala sponsa (Linnaeus). In 1976 werden 

o.a. in het duingebied niet minder dan 18 

exemplaren van deze fraaie vlinder gevangen 

(Lempke, 1977). Daarna werd de soort nergens 

in het westen van het land meer gezien, totdat 

weer twee exemplaren in de Noordhollandse 

duinen opdoken, in 1985 één te Bakkum 

Noord en 18.vii. 1987 de tweede in het duinge¬ 

bied bij Castricum. 
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Introduction 

With the description of Tipula heros in 1863, 

Egger already mentioned the very clear cha¬ 

racters by which this species could be separated 

from other species of Tipula. Because of these 

characters (colouration of the antennae, struc¬ 

ture of the male hypopygium, female wing- 

pattern), heros has always been treated as a 

distinct and easily recognizable species and ap¬ 

parently for this reason it was not noticed be¬ 

fore that two species are involved. Examina¬ 

tion of a fair amount of specimens showed that 

heros is distributed from Ticino in Switzerland 

to southwest Roumania and central Greece. 

The new species is distributed in Greece and 

named graeca. Of this species two subspecies 

are recognized, the nominal subspecies occur¬ 

ring in mainland Greece and the Pelopónnisos, 

and the subspecies dufouri, from the Pelopón¬ 

nisos and the islands of Kérkira, Keffalinia, 

and Kithira (fig. 11), named after Dr. C. Du- 

four (Neuchâtel) who encouraged us to have a 

closer look at heros. 

The differences between heros, graeca 

graeca, and graeca dufouri are confined to the 

hypopygium. Therefore, characters of the hy¬ 

popygium are mentioned only. For a full des¬ 

cription of heros the reader is referred to Riedel 

(1913) and Mannheims (1963). 

Specimens were studied from the following 

institutes: Zoologisches Forschungsinstitut 

und Museum Alexander Koenig, Bonn, GFR 

(Dr. B. Mannheims collection) (MKB); Ober¬ 

österreichisches Landesmuseum, Linz, Austria 

(Dr. G. Theischinger collection) (OÖL); Bri¬ 

tish Museum (Natural History), London, Eng¬ 

land (BMNH); Zoologisch Museum, Amster¬ 

dam, The Netherlands (ZMA). Material was 

furthermore kindly received from Dr. E. Er- 

han-Dincä (Roumania), Dr. J. Martinovskÿ 

(Czechoslovakia), and Dr. C. Dufour. 

Names of localities are given according to 

the 1987 edition of The Times Atlas of the 

World. Localities marked with an asterisk (*) 

could not be traced. 

Material examined 

Tipula (Lunatipula) graeca graeca spec, nov., subspec. 

nov. Holotype $ from Greece, labelled: “Mt. Pendéli [= 

mount Pendelikón] (GR) Athen 25-iv-1980 leg. H. Teu- 

nissen” (ZMA, dry). Paratypes: 2 $, labelled as the holo¬ 

type (ZMA, dry); 8 S 1 Greece, Delphi, 13.V.1978, 

Theischinger (OÖL, alcohol); 4 $ 8 $, Greece, Oiti moun¬ 

tains, 700-1500 m, 21-29.V. 1952, Mannheims (MKB, dry). 

Additional material was examined from the following 

localities in Greece: lake Vegorritis (20 km E Fiorina), 

Diakopion (5 km WNW Amfissa), Trigona* (10 km W 

Mitsoron), Akhai'a (38° 10'/22°05 '), Athos, Parnassós 
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(high plain above Arâkhova), Eptâlofon (38° 36 '/22° 29'), 

Pendayi (38° 35 7 22° 04'), Makrumitsa (Tsangarâdha, 20 

km E Volos), Eptâlofon-Arâkhova ( 10 km N Delphi), lake 

Trikhoms (15 km E Agrinion), 25 km SE Kozâni, below 

Kumaioi*, Delphi, lake Stimfalias, Kalâvrita. 

Tipula (Lunatipula) graeca dufouri spec, nov., subspec. 

nov. Holotype $ from Greece, labelled: “Ellas Kefallinia 

Drongârati 13-v-1980 W. H. Gravestein” (ZMA, dry). Pa- 

ratypes: 1 $, Greece, Parori, W Spârti, 3.V.1988, den 

Hollander (ZMA, dry); 1 $ 1 $, Greece, Pârga, Morfi lake, 

10-1 l.v. 1972, Stubbs (BMNH, dry); 2 Greece, Akro- 

korinth, 1 l.iv. 1978, Speta(OOL, alcohol); 1 S 1 $, Greece, 

Kithira, W Arlemenas, 120 m, 36° 14 7 23°02', 8.V.1976, 

Malicky (OÖL, alcohol); 14 $ 2 $, Greece, Kérkira, 15.iii- 

28.iv. 1961, Niethammer (MKB, dry); 9 $ 1 $, Greece, 

Kérkira, 1961, Niethammer (MKB, dry); 1 Greece, 

Kérkira, Or. Pandokrâtor, 900 m, 16-30.V.1971, v. Aartsen 

(ZMA, dry). All material known to us is included in the 

type-series. 

Tipula (Lunatipula) heros Egger, 1863. Presumed holo- or 

lectotype S from north Yugoslavia, with six labels reading; 

“Croatien Fiume” [= Rijeka] “Schiner 1869” “heros det. 

Schiner” “Typ” “Tip. heros Egg $ det. M. P. Riedel” 

“Tipula (Lunat.) heros Egg. Mannheims det. 1955”. This 

specimen, preserved in the Naturhistorisches Museum, 

Vienna, is considered the holotype by Mannheims (1963, 

1964). The label “Schiner 69” however could indicate that 

it was collected after 1863. 

A male preserved in the MKB, collected in 1853, bears 

four labels reading; “Mann Fiume 8.53” “heros Alte 

Sammlung” “Tip. heros Egg <5 det. M. P. Riedel” “Tipula 

(Lunat.) heros Egg. Mannheims det. 1947”. This specimen 

might belong to the original type-series. However, both 

Schiner (1864) and Riedel (1913) studied specimens from 

Fiume collected by Mann in 1853 but dit not refer to it as 

type-material. 

The original description does not provide information 

about the type-material besides mentioning as type-local¬ 

ity: “Österreich, Küstenland”. Whether “Fiume” or Rijeka 

can be considered to be located in this region is question¬ 

able. According to the Stieler’s Hand-Atlas of 1864, as well 

as the Andrees Algemeiner Handatlas of 1906, “Küsten¬ 

land” refers to Istria and the borderland of Italy and 

Yugoslavia north of Istria and does not include Rijeka. 

Other material of heros was examined from the follow¬ 

ing countries and localities: SWITZERLAND: Somazzo 

(near Mendrisio); YUGOSLAVIA: Rijeka (see remark 

above), Rabac (near Pula), Durmitor massif above Sav- 

nik, Krusevica (SE Hercegovina), near Ohrid, 20 km N 

Prilep; ROUMANIA: mount Milean (Goij district, Mo- 

trului; type-material of leandros, see below), Bâile Hercu- 

lane; GREECE: lake Vegorritis (20 km E Fiorina), Kalo- 

nerion*, Ólimbos, Pentalofos*, Eleuterochorion (10 km S 

Grevenâ), Oiti mountains. 

Tipula (Lunatipula) leandros Erhan-Dincä, 1976. Two 

slides containing parts of one of the two syntypes after 

which leandros was described were examined. One slide 

with one wing and one antenna reads, written with pencil: 

“T. leandros v. Motrului leg Tâbâcaru”. The other slide 

containing hypopygial parts (appendages of sternite 9, 

sternite 8, adminiculum, left and right inner and outer 

dististyles, tergite 9, aedeagus) reads, written with pencil: 

“T. leandros n.sp. v Motrului amonte Mileanul leg I Tâbâc. 

2 vi. 1960” (Museum Bucarest, Roumania). 

Tipula (Lunatipula)pachyprocta Loews, 1873. Holotype $ 

with five labels reading: “Schmidt Laibach” [= Ljubljana] 

“Pachyprocta Lw.” “6916” “Tipula (Lunat.) pachyprocta 

Loew Mannheims det. 1949” “Holotypus pachyprocta 

Lw. design. Mannhs 1949” (Museum Berlin, GDR). 

Other material: YUGOSLAVIA: 2$, Durmitor Massiv 

above Savnik, 1000-1200 m, 12-vi-1979 (ZMA, alcohol). 

Descriptions 

Both subspecies of graeca differ from heros in 

the following characters of the hypopygium. 

Inner dististyle (figs. 8, 9) with a distinct ante¬ 

rior beak (small in heros, fig. 10), and a well 

developed dorsal crest (posteriorly only in 

heros, fig. 10); hind part of dististyle usually 

without hooklet (fig. 9), in some males of g. 

graeca with a small hooklet (fig. 8) (heros al¬ 

ways with a distinct hooklet, fig. 10). Dorsolat¬ 

eral arms of adminiculum (fig. 7) with a small 

outgrows basally (basal outgrows large in 

heros, fig. 3); medial arm slightly curved (in 

heros distinctly curved, fig. 3). Membranous 

part of sternite 9 in the middle distinctly pro¬ 

truding below appendages of sternite 9 and 

provided with a sclerotized plate (figs. 1,7) (not 

protruding and not sclerotized in heros, fig. 2). 

The subspecies dufouri differs from the 

nominal subspecies and from heros in the fol¬ 

lowing characters. Dorsal margin of tergite 9 

evenly rounded (fig. 6) (dorsal margin some¬ 

what protruding in g. graeca (fig. 5) and heros 

(fig. 2)). Midventral part of inner dististyle 

(fig. 9) simple, without a lineated swelling, lin- 

eation also not present on anterior part of 

lateral shell (in g. graeca (fig. 8) and heros (fig. 

10) dististyle mid-ventrally with a ventrally di¬ 

rected and lineated swelling and lineation also 

present on anterior part of lateral shell). Strong 

bristles at the caudal, midventral part of ster¬ 

nite 8 with straight smaller bristles at their base 

(fig. 1) (smaller bristles distinctly curved and 

crossing each other in g. graeca (fig. 4) and 

heros). 
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Fig. 11. Distribution of T. pachy- 

procia (also known from “Croa¬ 

tia”), T. hews (O refers to data 

from the literature), T. g. graeca, 

and T. g. dufouri. 

Distribution and period of flight 

Fig. 11 shows that heros and graeca are largely 

sympatric in mainland Greece. Specimens 

from lake Vegorritis and the Oiti mountains 

bear identical labels which might indicate that 

their habitat preferences are not very different. 

Both subspecies of graeca occur in the north of 

the Pelopónnisos but are not known to be 

sympatric. 

Altitudes for both species range up to 1500 

to 1600 m. The periods of flight show a distinct 

shift towards Spring from north to south. In 

the northern part of its distribution range heros 

is known from the end of May until August, 

in the south from early May to the middle of 

July. T g. graeca is collected from the end of 

April to the end of June, and g. dufouri from 

the middle of April to the end of May. 

In the literature heros is mentioned for north 

Hungary by Thalhammer (1900: Sâtoraljaüj- 

hely) but the species is not recorded for Hun¬ 

gary by Mannheims (1966b). Simova-Tosic et. 

al. (1978, 1981, 1983, 1984) list heros from all 

Yugoslavian republics except Slovenia. From 

Albania only females are known (Mannheims, 

1966a). They probably belong to heros as they 

are from the northern part of the country. 

Related species and synonymy 

T (L.) heros and graeca are without doubt 

sisterspecies, differing only in details of their 

hypopygia. No autapomorphous characters 

are available for the subspecies g. graeca. This 

could indicate that this subspecies is paraphy- 

letic and that g. dufouri forms a sistergroup 

with part of g. graeca only. In which region of 

Greece the two subspecies became separated 

can not be inferred from what is known about 

their distributions (fig. 11). 

The species heros and gracea belong to the 

acuminata group. This group is represented in 

Spain and southern France by three species, in 

the Balkan by about 15 species and in Turkey, 

the Caucasus, Iran, Syria, Lebanon and Israel 

Figs. 1-10. Hypopygium of Tipula hews, g. graeca, and g. dufouri. 1, T g. dufouri, hypopygium, rear view; 2, T. hews, 

hypopygium, side view; 3, T. hews, adminiculum, side view; 4, T. g. graeca, mid-ventral bristles of sternite 8, rear view; 

5, T g. graeca, tergite 9, side view; 6, T. g. dufouri, tergite 9, side view; 7, T g. graeca, adminiculum and appendage 

of sternite 9, side view; 8, T. g. graeca, inner dististyle, outside view; 9, T g. dufouri, inner dististyle, outside view; 10, 

T heros, inner dististyle, outside view. 



100 Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 

by some 30 species. Examination of most spe¬ 

cies of this group showed that heros and gracea 

form a monophyletic group with pachyprocta 

Loew, 1873. This species, known from Yugo¬ 

slavia only is among others characterized by 

the largely bifid appendages of sternite 9 (see 

Mannheims, 1963: fig. 107). Theischinger 

(1987) considered pachyprocta to be closely 

related to his new species vermooleni from 

Kos, but in our opinion the latter forms a 

species-group with savtschenkoi Simova, 

1960, from south Yugoslavia and Bulgaria, and 

decolor Mannheims, 1963, from west Rou- 

mania and northwest Turkey. 

Mannheims (1963, 1964) supposed 

macrocauda Pierre, 1926, to be synonymous 

with heros. Type-material of macrocauda, de¬ 

scribed after one $ from “Saripazar” (proba¬ 

bly in Macedonia), is apparently lost (Mann¬ 

heims, Le.). The original description and 

figures strongly indicate that macrocauda is 

indeed synonymous with heros, having the 

membranous part of sternite 9 not protruding 

beyond the appendages of sternite 9 (fig. 2). 

Examination of type-material of leandros 

Erhan-Dincä, 1976, revealed that leandros is 

also synonymous with heros. The differences 

listed by Erhan-Dincä (l.c.) are mainly due to 

distortion of the hypopygial parts by preser¬ 

ving them in slides. 
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A new Odontocrabro from Turkey, with a key to the 
species (Hymenoptera: Sphecidae) 

R. V. Hensen 

HENSEN, R. V., 1989. A NEW ODONTOCRABRO FROM TURKEY, WITH A KEY TO THE SPECIES 

(HYMENOPTERA: SPECIDAE). - ENT BER. AMST 49 (7): 101-102 

Abstract: Odontocrabro orthodoxus sp. n. from south-east Turkey is described and figured, and a key to the four known 

species of the genus is presented. 

Vultostraat 147, 3523 TW Utrecht. 

Introduction 

The genus Odontocrabro was described by 

Tsuneki (1971), for a single species from Tai¬ 

wan. Marshakov (1980) described (in Russian) 

one additonal species, O. binderis, from Mon¬ 

golia, and placed Crossocerus temporalis Gus- 

sakovskij from Soviet central Asia in the ge¬ 

nus. The present paper deals with a new species 

from South-east Turkey. A key to these four 

species is given, mostly based on Marshakov’s 

treatment. 

Odontocrabro orthodoxus sp. n 

(figs. 1-4) 

Types. Holotype, 9, “Turkey; (Mardin); Mardin; 1000 m; 

2.VÜ.1987; leg. R. Hensen” (Rijksmuseum van Natuurlijke 

Histone, Leiden, Holland). Paratypes: 9 9, same data: 2 

9, Turkey, (Urfa), Birecik, 27.vi.1987, R. Hensen (British 

Museum (Natural History), London; coll. K. M. Gui¬ 

chard, London; author’s collection). 

Diagnosis. - O. orthodoxus differs from the 

other known species in the shape of the median 

lobe of the clypeus, which is broadly truncate, 

with sharply toothed lateral corners, and only 

a weak trace of a median tooth (fig. 1). The 

structure of the pygidium of O. orthodoxus 

(fig. 4) is similar to temporalis only. The latter 

species is easily distinguished by its ventrally 

strongly raised and projecting occipital carina. 

Description 

Female (male unknown): Body length 2.9-3.7 

mm, length of forewing 1.9-2.4 mm (holotype 

resp. 3.5, 2.4 mm). 

Colour: Black, the following parts pale yellow: 

mandibles except apex, pronotal collar, pro- 

notal lobes, tegulae, apical half of fore femur, 

apex of mid and hind femora, tibiae and tarsi. 

Wings clear, veins and stigma brown. 

Vestiture: Clypeus with dense silvery tomen- 

tum, more or less obscuring sculpture; scapal 

basin, genae, lower part of mesopleuron and 

mesosternum with sparse silvery tomentum; 

clypeus and apical margins of sternites with 

pale setae. 

Head: Unusually large, almost as large as 

mesosoma; clypeus with broad median lobe, 

its anterior margin narrowly depressed, with 

weak median tooth and strong lateral, out¬ 

ward directed tooth; lateral lobes very narrow, 

toothed (fig. 1); shortest interocular distance 

0.9 times as long as scape; temples strongly 

developed, head in dorsal view (fig. 2) 1.2 times 

as wide as long; clypeus, frons and genae punc- 

tulate, rather dull, vertex finely shagreened, 

very sparsely punctulate, shiny. Flagellum 

short, slightly clavate; first flagellomere as long 

as wide, much shorter than pedicellus, flagel- 

lomeres 2-9 shorter than wide. 

Mesosoma: Lateral corners of pronotal collar 

well developed, slightly projecting, rounded; 

mesopleuron with postspiracular carina; pro- 

podeum short, rounded, without dorsal enclo¬ 

sure; meso- and metanotum shagreened and 

very sparsely punctulate, rather dull; upper 

part of mesopleuron, metapleuron and pro- 
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Figs. 1-4. Odonïocrabro ortho¬ 

doxies sp. n., $, holotype. 1. 

head, frontal view; 2, head, dor¬ 

sal view; 3, wings; 4. sixth ter- 

gite, dorsal view. 

podeum aciculate; mesosternum and lower 

part of mesopleuron densely punctulate, dull. 

Legs: femora somewhat dilated, ventrally 

bluntly keeled, anterior face weakly excavate 

(fore and mid femur) or with longitudinal fur¬ 

row (hind femur); hind tibia clavate, with three 

short spines on outer side. Wing venation as in 

fig. 3. 

Metasoma: Integument very finely sha- 

greened, shiny; pygidial plate with strong v- 

shaped ridge, shiny along margins, the ridge 

and middle shagreened and shallowly punc¬ 

tate, dull (fig. 4). 

Etymology 

The greater part of the type series was collected 

near Deyriilzafaran, one of the last Syrian Ort¬ 

hodox monasteries in Turkey. The hospitality 

of the monks is gratefully acknowledged. 

2. Lower end of carina strongly raised and 

projecting; clypeus with median lobe redu¬ 

ced to a single, truncate tooth; Tadzhi¬ 

kistan, Uzbekistan... 

.. temporalis (Gussakovskij) 

- Lower end of occipital carina not raised; 

clypeus with well developed median lobe, at 

least as broad as shortest interocular dis¬ 

tance .....3 

3. Median lobe of clypeus as wide as shortest 

interocular distance, with well developed 

median tooth; pygidium anteriorly with ar¬ 

cuate transverse ridge; Mongolia ....... 

.binderis Marshakov 

- Median lobe of clypeus wider than shortest 

interocular distance, with very weak me¬ 

dian tooth (fig. 1); pygidium with v-shaped 

carina (fig. 4); SE Turkey ............ 

.orthodoxus sp. n. 

Key to the species 

1. Fore coxae with large bifurcate process; 

pronotum tuberculate on both sides of the 

median notch; Taiwan  .. . 

..abnormis Tsuneki 

- Fore coxae without bifurcate process; pro¬ 

notum not tuberculate.. 2 
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The male of A lophosternum albofacialis, with a note on the 
biology of the species (Hymenoptera: Ichneumonidae, 
Pimplinae) 

C. J. Zwakhals 

ZWAKHALS, C. J. 1989. THE MALE OF AWPHOSTERNUM ALBOFACIALIS, WITH A NOTE ON THE 

BIOLOGY OF THE SPECIES (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE, PIMPLINAE) - ENT BER., AMST. 49 

(7): 103-104 

Abstract: The male of Alophosternum albofacialis Kasparyan is described and a key to the males of the holarctic genus 

Alophosternum is given. 

Onderweg 19, 4241 XD Arkel. 

Introduction 

In a previous paper (Zwakhals, 1987) 

Alophosternum albofacialis Kasparyan, 1981 

was reported as new for the fauna of Central 

Europe. Soon after that publication Dr. M. G. 

Fitton (British Museum, Nat. Hist.) kindly in¬ 

formed me that there were unidentified Euro¬ 

pean Alophosternum specimens in the collec¬ 

tion of the British Museum (Natural History), 

London. Examination of this material showed 

it to belong to A. albofacialis. The specimens 

are: Corfu, May 1889, Dr. O. Schniedeknecht 

1 $ and [Austria] Koralpe, Styria 8/62-5/63 ex 

Heterarthrus vagans 1 $ and 1 J. The new 

material enables me to describe the up to now 

unknown male of A. albofacialis. 

Description 

General habitus as in female. Front wing 

length 4-4.5 mm, body length 5-6 mm. Face 

rather convex, clypeus basally fairly convex, 

apically flat to concave. Mandible bidentate. 

Top part of occipital carina absent. Distance 

between the point where the occipital carina 

meets the hypostomal carina and the base of 

mandible is equal to half the breadth of man¬ 

dible base. Malar space about half as long as 

mandible base. Distance from ocellus to com¬ 

pound eye equal to diameter of ocellus. Flagel¬ 

lum with 21-23 segments, tyloids on segments 

6-8. Basal three flagellar segments are 4, 3 and 

3 times as long as broad respectively, the first 

flagellar segment being twice as long as breadth 

of mandible base. Prepectal carina absent. 

Propodeum with pleural carina present. 

Areolet quadrangular (fig. 2). Nervellus 

broken just above the middle, discoidella un- 

pigmented. Tarsal claws without basal tooth. 

First tergite twice as long as apical width, ter- 

gite 2 square, tergite 3 transverse. Tergites 2, 3, 

4 in apical quarter impunctate. Punctures on 

tergites 2 and 3 shallow and nearer to each 

other than their diameter. Tergites 5-7 impunc¬ 

tate and rather polished. 

Black. Face, frontal orbits in lower half, 

cheek, clypeus, mandibles (except apically), 

palpi, scape and pedicel beneath, propleurum, 

hind angle of pronotum, tegulae, subalar 

prominence, front and middle legs, ivory. Fla¬ 

gellum fuscous, its five basal segments whitish 

beneath. Hind trochanter white, hind femur 

light stramineous, hind tibia white, subbasally 

and apically brown-marked, hind tarsus white. 

Fifth segment of middle and hind tarsus api¬ 

cally brown. Hind coxa fuscous beneath, 

fulvo-ferruginous above and apically narrowly 

white. Tergites 2 to 6 with narrow stramineous 

apical margin. Pronotum (except medially), 

apical half of mesoscutum, the whole scutel- 

lum and the mesopleurum fulvo-ferruginous. 
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1 2 

Figs. 1-2. Right front wing areolet of Alophosternum. 1, 

A.foliicola Cushman; 2, A. albofacialis Kasparyan. (Scale 

line 0.2 mm) 

Key to the Alophosternum males 

1. Flagellum with 16-18 segments, tyloids ab¬ 
sent. Whole frons yellow. All coxae ivory. 
Areolet triangular (fig. 1). Nervellus bro¬ 
ken well below the middle. Propodeum 
usually with a shallow longitudinal depres¬ 
sion dorsally. Nearctic. 
.foliicola Cushman 

- Flagellum with 21-23 segments and with 
tyloids on segments 6-7 (8). Only frontal 
orbits yellow. Hind coxa for the most part 
fulvo-ferruginous or black with at most 
the apex white. Areolet quadrangular (fig. 
2). Nervellus broken at or slightly above 
the middle. Propodeum without longitu¬ 
dinal depression. Palearctic.. . 2 

2. Pronotum for the most part, and mesop- 
leurum fulvo-ferruginous with black me- 
sosternum. Mesoscutum in apical half and 
the whole scutellum fulvo-ferruginous. 
Hind coxa fulvous, fuscous ventrally. Ter- 
gite 1 more widened; twice as broad api- 
cally as basally. 
.albofacialis Kasparyan 

— Whole thorax black. Hind coxa black. 
Tergite 1 less widened; 1.5 X as broad 
apically as basally. Japan. 
...nigricoxis Zwakhals 

Biology 

Prof. H. Pschorn-Walcher (University of Kiel) 
who reared the above mentioned Austrian spe¬ 
cimens kindly supplied the following informa¬ 
tion: “These specimens were part of a series 
reared from Heterarthrus vagans (Fallen) on 
Ainus viridis DC. in the Koralpe region, pro¬ 
vince of Styria (1200 m). Dr. Kerrich identified 
them as Alophosternum sp., “extremely diffe¬ 
rent from the American species”, but did not 
describe the material. Since then more material 
has been reared from the same host and the 
same locality, as well as from H. leucomelus 

(Klug) cocoons on Acer campestre L. These 
cocoons had been exposed under bushes of 
common maple between Linz and Vienna. A. 

albofacialis attacks only Heterarthrus prepu¬ 
pae in their cocoons in the withered and fallen 
leaves of their host plants, so rearing is rather 
difficult.” 
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door achtereenvolgens te geven: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel, eerste 
en laatste pagina, eventuele platen buiten deze paginering, uitgever en plaats van publikatie. Voor interpunctie 

en nadere toelichting zie de volgende voorbeelden. 

Tijdschriftartikelen: 

Cassagnau, P. & C. Delamare Deboutteville, 1955. Mission Henri Couffaut au Liban. - Archs. Zool. exp. gén. 

[2] 91: 365-395. 

Boeken: 

Greenberg, B., 1973. Flies and diseases 2: i-xvi, 1-235. Junk, The Hague. 

Artikelen in boeken: 

Whittle, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 

Lawrence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 

auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terug¬ 
gezonden te worden aan de redactie. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur 
toegezonden. 

Tezamen met de drukproef wordt de auteur een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal over¬ 
drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken 
zijn tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 

Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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Pheloura gen. nov., a neotropical genus with an extremely 
long pseudo-ovipositor (Hymenoptera: Braconidae) 

C. van Achterberg 

ACHTERBERG, C. VAN, 1989. PHELOURA GEN. NOV., A NEOTROPICAL GENUS WITH AN EXTREMELY 

LONG PSEUDO-OVIPOSITOR (HYMENOPTERA: BRACONIDAE). - ENT BER., AMST 49 (8): 105-108. 

Abstract: Pheloura gen. nov. (Braconidae: Aphrastobraconini; type-species Bracon dolichoura Cameron, 1888) is 

described and illustrated. It is the only genus of which females possess an extremely long pseudo-ovipositor. 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

Introduction 

Large parasitic Hymenoptera belonging to the 

huge superfamily Ichneumonoidea may pos¬ 

sess extremely long ovipositors (4-9 times 

length of fore wing; Van Achterberg, 1986). 

This phenomenon occurs in two areas: SE. 

Asia (with in S. Japan a braconid which has 

the longest ovipositor: usually about 9 times 

fore wing) and NW. South America (including 

S. Central America). In the latter area it was 

believed for decades that another braconid, an 

“Iphiaulax” sp., was the champion with an 

ovipositor as long as 14 times length of body 

(= about 13 times fore wing). The only figured 

specimen of this braconid (Berland, 1951: 918) 

was examined in the Paris Museum and 

proved to have a rather short real ovipositor 

(shorter than fore wing; figs. 6, 8) and an ex¬ 

tremely long pseudo-ovipositor. I waited many 

years before publishing this observation be¬ 

cause it might have been a teratological spec¬ 

imen, despite the three parts of the pseudo¬ 

ovipositor being properly connected to the 

inner side of the subapical metasomal tergites. 

All the three parts are similar, glabrous and 

with a somewhat irregular surface. Owing to 

the help of Dr. D. Quicke (Sheffield) two more 

specimens were discovered, one being the type 

of Bracon dolichoura described by Cameron, 

who completely overlooked the real ovipositor 

and misjudged the nature of the pseudo-ovip¬ 

ositor. 

All three have the pseudo-ovipositor broken 

off apically, but the remaining “tail” causes a 

morphological resemblance to two Ichneumo- 

nidae occurring in the same region, 

Dolichomitus longicauda Smith, 1877 and 

D. hypermeces Townes, 1975, which have an 

ovipositor up to 8 times length of fore wing. 

Suggestions about the function of the pseudo¬ 

ovipositor are pure speculation, because the 

biology is completely unknown. It may be a 

form of Mullerian mimicry with other (Ichneu- 

monidae-)species in the same region. In addi¬ 

tion the possible loss of part of the pseudo¬ 

ovipositor during an encounter with a predator 

may confuse a predator as in the case of lizards. 

A signal function of the pseudo-ovipositor is 

unlikely because it is dull coloured. 

For explanation of the technical terms, see 

Van Achterberg, 1988 (p. 5-11). 

Pheloura gen. nov. 

Type-species. Bracon dolichoura Cameron, 

1888. 

Etymology. From “phelos” (Greek for “deceit¬ 

ful”) and “oura” (Greek for “tail”), because of 

the presence of a pseudo-ovipositor. Gender: 

feminine. 

Diagnosis. Head and metasoma smooth; sca- 

pus rather robust, its apex at inner side normal, 

gradually narrowed basally and ventrally 

longer than dorsally (fig. 5); pedicellus and 
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third segment normal (fig. 5); face rather flat 

but somewhat convex laterally, without pro¬ 

tuberance (fig. 2); eyes glabrous, not emargi- 

nate (fig. 2), without subocular depression be¬ 

hind eyes (fig. 1); frons largely glabrous, flat 

and with deep median groove (fig. 12); clypeus 

without dorsal carina and its ventral carina 

present and upcurved (fig. 2); malar suture 

shallow and rugulose (fig. 2); labio-maxillary 

complex slightly protruding (fig. 1); labrum 

distinctly concave; mesoscutum glabrous but 

along imaginary notaulic courses setose; no- 

tauli only present anteriorly and shallow (fig. 

3) ; scutellum with pit medio-anteriorly (fig. 3); 

antescutal depression narrow and shallow (fig. 

1); scutellar sulcus shallow, narrow and finely 

crenulate (fig. 3); pleural and mesosternal sulci 

smooth; metapleural flange absent; metano- 

tum without median carina; propodeum with¬ 

out sculpture and carinae, its spiracle small, 

subelliptical and situated medially in lateral 

view (fig. 1); angle between veins LSR and 

C+SC+R of fore wing about 35° (fig. 7); vein 

1-SR+M of fore wing strongly bent (figs. 4, 7); 

vein cu-a of fore wing vertical, interstitial or 

slightly postfurcal; vein 1-M of fore wing 

straight (fig. 4); vein CUlb of fore wing slender 

and much shorter than vein 3-CU1 (fig. 4); vein 

3-CU1 of fore wing slender basally; vein m-cu 

of fore wing antefurcal and slightly converging 

to vein 1-M posteriorly (fig. 4); vein 1-R1 of 

fore wing much longer than pterostigma, end¬ 

ing at about same level as apex of vein 3-M (fig. 

4) ; vein 1-SR of fore wing slender (fig. 7); vein 

r of fore wing shorter than width of pteros¬ 

tigma and oblique (fig. 4); vein 3-SR of fore 

wing slightly bent (fig. 4); second submarginal 

cell of fore wing not widened distally (fig. 4); 

vein 2-SC+R of hind wing longitudinal; vein 

Ir-m of hind wing slightly bent and slightly 

longer than vein SC+R1 (fig. 4); marginal cell 

of hind wing about parallel-sided (fig. 4); fore 

tibia only setose; tarsal claws simple, mostly 

setose and with some short pecten basally (fig. 

9); fourth tarsal segment truncate apically, 

their apical setae reaching basal fifth of telotar- 

sus (including claw; fig. 9); fore tibia with one 

spur; dorso-lateral and dorsal carinae of first 

metasomal tergite absent (figs. 1, 10); first ter- 

gite with short and deep groove medio-basally 

and medial area remains far removed from 

sides of tergite (fig. 10); second metasomal su¬ 

ture deep, rather wide, sinuate and smooth (fig. 

10); second tergite with incomplete, wide and 

deep antero-lateral depressions (fig. 10); third 

tergite with shallow and incomplete subtrans- 

verse impressions (fig. 10); following tergites 

without antero-lateral grooves and apically 

truncate (fig. 1); seventh tergite uncleft; second 

tergite with sharp lateral crease (fig. 1); ovipos¬ 

itor rather short, normal with indistinct nodus 

dorsally and small teeth ventrally; apex of met¬ 

asoma with extremely long pseudo-ovipositor, 

consisting of three similar threads protruding 

from inside the metasoma (figs. 1, 6, 8); hyp- 

opygium acute apically and rather large (fig. 1). 

Distribution. — Neotropical: one species. 

Pheloura dolichoura (Cameron) comb. nov. 
(figs. M2) 

Braeon dolichoura Cameron, 1888: 176. 

Iphiaulax dolichoura\ Shenefelt, 1978: 1760. 

Iphiaulax spec.?; Berland, 1951: 918, fig. 

843bis; Townes, 1975: 125. 

New genus; Van Achterberg, 1986: 114. 

Material Holotype, female, (British Museum (Natural 

History), London): “Type, H.T.”, “B.M. Type Hym. 

3.C.479”, “Bracon dolichoura Cam., Type, S.W. Bogota”, 

“Bogota, Type n. sp., descr. Cam. Lit. Phil. Soc. Manch. 

(4)i. 1888, p. 176, female”, “Cameron, 96-76”; 1 female 

(figured), (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris): 

“Llanos du Rio Meta, district de Villavicencio [= SE of 

Bogota, branch of Orinoco River, Colombia]”, “Museum 

Paris, Colombie, 1912, M. Brochan”; 1 female, (Zoolo¬ 

gisches Museum, Berlin): “Chiriqui, Costa Rica”, “Coll. 

Schmiedeknecht”. 

Description. Length of body 11.3-12.1 mm, of 

fore wing 12.0-12.8 mm, of pseudo-ovipositor 

(tips are broken off in all three specimens!) up 

to 165 mm (= 14.1 times body and up to 13.2 

times fore wing). 

Head. Antenna of all three specimens mutil- 

lated, length of third segment 1.5 times fourth 

segment, length of third and fourth segments 

about 1.6 and 1.1 times their width, respec¬ 

tively; length of maxillary palp nearly equal to 

height of head; length of eye in dorsal view 
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11.0-1.4 times temple (fig. 12); temple gradu¬ 

ally narrowed posteriorly (fig. 12); POL : di¬ 

ameter of ocellus : OOL of figured specimen = 

8:7:20; frons flat and smooth; face rather flat 

and largely punctulate; clypeus flat, smooth 

and its apical margin upcurved and concave 

(fig. 2); length of malar space 0.7 times basal 

width of mandible. 

Mesosoma. Length of mesosoma 1.5 times its 

height; episternal scrobe round and medium¬ 

sized (fig. 1); mesoscutum rather flat; scutellum 

with some punctures; surface of propodeum 

sparsely punctulate and setose, without cari- 

nae. 

Wings. Fore wing: r : 3-SR : SRI = 6 : 29-34 

: 41-51; 2-SR : 3-SR : r-m = 27 : 51-58 : 19-23. 

Legs. Hind coxa slightly punctulate; length of 

femur, tibia and basitarsus of hind leg 4.6-4.7, 

10.0-10.1 and 7.0-7.2 times their width, respec¬ 

tively; length of hind tibial spurs 0.2 and 0.4 

times hind basitarsus and setose. 

Metasoma. Length of first tergite 1.0-1.1 times 

its apical width, its surface smooth (fig. 10); 

second and following tergites smooth; third 

and following tergites distinctly compressed 

(figs. 1, 10), length of ovipositor sheath 0.55- 

0.60 times fore wing. 

Colour. Black; metasoma pale yellowish; pter- 

ostigma, veins, and wing membrane (except 

small subhyaline patch near veins 2-SR+M 

and 3-CU1 of fore wing) dark brown. Holo- 

type has basal half of hind wing largely paler 

than apical half of wing; the specimen from 

Costa Rica has the complete wing membrane 

rather pale compared with the figured speci¬ 

men. 

Discussion 

The female is at once recognizable by the ex¬ 

tremely long pseudo-ovipositor. Ignoring this 

character the new genus does not fit in any of 

the known genera; it resembles the Holarctic 

genus Cyanopterus Haliday, 1835. The new 

genus differs (besides by the pseudo-oviposi¬ 

tor) by the much smaller angle between the 

veins 1-SR and C+SC+R of fore wing, by the 

deep median groove of the frons (shallow in 

Cyanopterus), by the more protruding anten¬ 

nal sockets, by the pit on the scutellum, by the 

distinctly bent vein 1-SR+M of the fore wing 

and by the length of vein 1 r-m of the hind wing 

(about as long as vein SC+R; distinctly shorter 

in Cyanopterus). 

Among the Neotropical genera of the tribe 

Aphrastobraconini the two following genera 

have metasoma, three basal antennal segments 

and hind tarsi similar. Cyclaulax Cameron, 

1911 may be similar but it has the shape of the 

scapus different, the face is distinctly sculp¬ 

tured and the fore basitarsus is compressed. 

The huge genus Digonogastra Viereck, 1912 

can be separated by the much larger angle 

between the veins 1-SR and C+SC+R of fore 

wing, the complete medio-basal area of the 

second metasomal tergite, the densely setose 

face and frons, the complete antero-lateral 

grooves of the third and fourth metasomal 

tergites, the presence of dorso-lateral carinae of 

the first metasomal tergite, and the much shor¬ 

ter vein 1 r-m of hind wing. 

I wish to thank Dr. D. L. J. Quicke (Sheffield) for his help 

with discovering additional specimens, for information of 

related Neotropical genera and for the remarks on the first 

draft. Mr. T. Huddleston (London), Dr. F. Koch (Berlin) 

and Mr. B. Sigwalt (Paris) for the loan of specimens. 
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Psilota anthracina nieuw voor Nederland (Diptera: 
Syrphidae) 

Th. Zeegers, M. van Veen & E. P. de Boer 

ZEEGERS, TH., M. VAN VEEN & E. P. DE BOER, 1989. PSILOTA ANTHRACINA NEW FOR THE NETHER¬ 

LANDS (DIPTERA: SYRPHIDAE). ENT BER., AM ST 49 (8): 109-110. 

Abstract: In 1988 Psilota anthracina has been caught near Oldenzaal (prov. of Overijssel) and near Beetsterzwaag (prov. 

of Friesland). Its habitat is described and some clues for recognition in the field are given. It is concluded that the species 

has not been overlooked but that it is indeed very rare in The Netherlands. 

Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede. 

De zweefvlieg Psilota anthracina Meigen 1822 

is in Europa wijd verspreid; vangsten zijn be¬ 

kend uit Europees Rusland, Polen, West- 

Duitsland (Van der Goot, 1981), Zuid-Enge- 

land (Stubbs & Falk, 1983), Frankrijk (Séguy, 

1961), Spanje (Marcos Garcia, 1986), Italië 

(Rondani, 1857), Roemenië (§uster, 1959) en 

Tsjecho-Slowakije (Dusek & Lâska, 1987). De 

soort is evenwel overal in haar verspreidings¬ 

gebied zeer zeldzaam (Van der Goot, 1981) en 

was nog niet bekend uit Nederland (Van der 

Goot, 1981, 1986) en België (Verlinden & De- 

cleer, 1987). Het is dan ook verrassend dat deze 

soort in 1988 op vrijwel dezelfde dag op twee 

ver uiteen liggende plaatsen in Nederland werd 

gevangen. 

Op 7 mei 1988 vingen Zeegers en Van Veen een 

wijfje van P anthracina op de stuwwal ten 

noorden van Oldenzaal (prov. Overijssel). De 

vangst werd gedaan op een bloeiende peer 

{Pyrus communis L.) aan de rand van een rijk 

loofbos met daarin een klein beekje. Het loof¬ 

bos laat zich botanisch karakteriseren als een 

goed ontwikkeld elzen-vogelkersbos (Alno- 

Padion), met onder andere boszegge {Carex 

sylvatica Hudson), boswederik {Lysimachia 

nemorum L.), gele dovenetel (Lamium galeob- 

dolon L.) en groot heksenkruid {Circaea lute- 

tiana L.). Het rijke karakter van het bos komt 

overeen met de habitatgegevens in de literatuur 

(Stubbs & Falk, 1983; Van der Goot, 1981). 

Ook de vangdatum sluit mooi aan bij de be¬ 

kende gegevens: Stubbs & Falk geven als vlieg- 

tijd april-mei met een top rond half mei. 

Geheel onafhankelijk ving De Boer op 9 mei 

1988 een mannetje en een vrouwtje van P 

anthracina nabij Beetsterzwaag (prov. Fries¬ 

land). De vangplek week nogal af van de lite¬ 

ratuurgegevens: De dieren vlogen op bloeiende 

wilg (Salix spec.) in een vochtig voedselarm 

veenterrein dat voornamelijk begroeid was met 

pijpestrootje {Molinia caerulea (L.) Moench) 

met opslag van wilg, vuilboom {Frangula al- 

nus Miller) en braam {Rubus fruticosus F.). 

Op grond van de Europese verspreiding kon P 

anthracina in Nederland verwacht worden. 

Omdat er echter al vanaf de jaren vijftig inten¬ 

sief naar gezocht is (mon. med. Van der Goot) 

ontstond er twijfel aan het werkelijk voorko¬ 

men in Nederland. Wellicht heeft het zoeken in 

het verleden nooit resultaat gehad doordat 

men de aandacht op Zuid-Limburg concen¬ 

treerde. 

Zowel Stubbs & Falk (1983) als Van der 

Goot (1981) spreken het vermoeden uit, dat P 

anthracina niet zo zeldzaam is, maar over het 

hoofd gezien wordt. Inderdaad lijkt de gedron¬ 

gen, staalblauwe P anthracina veel minder op 

een zweefvlieg dan op sommige Muscidae. 

Met name de gelijkenis met Ophyra capensis 

(Wiedemann), die eveneens in rijke loofbossen 

voorkomt, is frappant. De tekening in Stubbs 

& Falk (1983, plaat 5) blijkt evenwel een zeer 

adequaat zoekbeeld op te leveren. 
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Psilota is vooral aan zijn gedrag als zweefvlieg 

te herkennen: hij bezoekt bloemen (Ophyra zit 

op bladeren) en de vlucht is zwevend en zoe¬ 

kend, zoals de vlucht van een Pipiza. Omdat 

Psilota ook nooit in vangtenten gevangen is en 

omdat grondig controleren van blauwe Mus- 

cidae in Nederland nooit positief resultaat ge¬ 

had heeft, lijkt het ons niet waarschijnlijk dat 

P anthracina in ons land vaak over het hoofd 

gezien is. Wij denken dat P anthracina wel 

degelijk erg zeldzaam is, met wellicht soms 

betere jaren, zoals dat ook van andere schaarse 

Syrphidae bekend is (Zeegers, 1987). 

Het Twentse exemplaar bevindt zich thans 

in het Zoölogisch Museum te Amsterdam, de 

andere in de collectie van De Boer. 

Dankwoord 

Graag willen we de heer V. S. van der Goot bedanken voor 

de controle van de Friese exemplaren en voor zijn mon¬ 

delinge informatie. 
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Two new species of Aphelocheirus from the Iberian 
Peninsula (Heteroptera: Naucoridae) 

Nico Nieser & Andrés Millän 

NIESER, N. & A. MILLÄN, 1989. TWO NEW SPECIES OF APHELOCHEIRUS FROM THE IBERIAN 

PENINSULA (HETEROPTERA: NAUCORIDAE). - ENT BER. AM ST 49 (8): 111-117. 

Abstract: Two new species of Aphelocheirus, A. murcius from South Spain and A. occidentalis from North Portugal 

and North West Spain are described. A key is given to the three known West European species and the poorly known 

Morrocan A. rotroui Bergevin. 

N. Nieser, Hertog Eduardstr. 16, 4001 RG Tiel. 

A. Millän, Dept. Biologia Animal & Ecologia, Fac. Biologia, Universidad de Murcia, Murcia, Spain. 

Introduction 

During preparation of a key to the water bugs 

of the Iberian Peninsula we came across two 

new species of Aphelocheirus which are dis¬ 

cussed below. Most of the specimens have been 

collected by the authors and donated to var¬ 

ious museums. 

Aphelocheirus is a large rather specialized 

naucorid genus adapted to a permanently ben- 

tonic life in streams. Aphelocheirus differs 

from other European Naucoridae by being 

predominantly micropterous, having a very 

long and slender rostrum and the anterior 

femur less strongly developed. Its species seem 

to be nocturnal, hiding in the substrate during 

the day, and because of a highly effective plas¬ 

tron respiration do not need to surface to re¬ 

plenish air. Like all naucorids they are preda¬ 

cious. 

Some students, especially those working 

mainly at the impoverished European fauna, 

tended to give Aphelocheirus family rank but 

in view of the morfological and ecological di- 

versty in the Naucoridae it is usually, together 

with a few tropical relatives, considered to 

form a subfamily, Aphelocheirinae, only. 

In the greater part of Europe there is only 

one species, Aphelocheirus aestivalis (F.) 

(A. breviceps Horvath and A, nigritus Hor¬ 

vath are synonyms), which seems to be com¬ 

mon and widespread in oxygen rich waters, 

but is often overlooked by the casual collector 

(Nieser 1978). The variety A. a. montandoni 

Horvâth is considered by some a subspecies as 

it mainly occurs in the United Kingdom. Re¬ 

cords of A. aestivalis from the West Iberian 

Peninsula (Seabra, 1926, 1939; Murillo, 1984; 

Nieser & Montes 1984) most likely all refer to 

A. occidentalis n. sp. Another species, A. ro¬ 

troui Bergevin (1925), has been recorded from 

North Africa. This species is known from 1 

macropterous $ collected at Taza, Morocco, 

at light. 

The first abdominal segment in Naucoridae is 

greatly reduced and the first abdominal seg¬ 

ment visible is actually the second. In deter¬ 

mining the number of an abdominal segment 

one should thus start at segment 2 and count 

backward toward tip of abdomen. Key char¬ 

acters for Aphelocheirinae will be discussed 

and figured in a forthcoming paper by D. A. 

Polhemus on Aphelocheirinae of tropical 

Asia. 

The following abbreviations are used: 

BMNH British Museum of Natural History, 

London 

JTPC Polhemus collections, University of 

Colorado Museum, Englewood Co. 

USA 

MCNM Museo de Ciencias Naturales, Ma¬ 

drid 
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UMC Zoological department. University 

of Murcia 

NC Nieser collections, Tiel 

ZM A Zoological Museum, dept. Entomol¬ 

ogy, Amsterdam 

Measurements are in mm. 

Aphelocheirus murcius n. sp. 
(figs. 1,3,6, 10, 12, 18) 

Material examined 

ESPANA: Albacete, Rio Mundo, at bridge to Los Alejos, 

30.iv.1987, leg. N. Nieser: holotype male, allotype female, 

1 S, 1 $ paratypes ZMA; additional paratypes from this 

series; 2 3, 2 $ JTPC; 20 3, 20 $ NC; 2 3, 2 $ BMNH; 

3 3-, 3 9 MCNM. Additional paratypes (except larvae): R. 

Mundo, La Alfera, 20.iii. 1983, leg. Montes et al., 3 3, 3 

$ UMC, NC; R. Mundo, Los Alejos, 11 .x. 1982, leg. 

Montes et al., 1 3, 1 $ NC; same 20.vii. 1983, 8 3, 3 $, 1 

larva V, UMC, NC; Rio Tus, Banos del Tus, 21 .vii. 1983, 

leg. Millân, 1 $, UMC; Rio Tus, Rala, 21.vii.1983, leg. 

Millân, 1 larva, UMC. 

Description 

Micropterous form. General shape broadly 

oval (fig. 1) general colour greyish brown var¬ 

iegated with yellowish. 

Length $ 8.2-8.6, 2 8.1-9.1; width of pro- 

notum $ 4.3=4.6, Ç 4.3-4.7; maximal width $ 

5.9-6.1,2 6.0-6.8. 

Colour. Head including antennae yellow, 

eyes blackish. Thorax and abdomen dorsally 

greyish with broad yellowish lateral bands, in 

most specimens centre of scutellum, meso- and 

metanotum also yellowish. Legs yellow. Ven¬ 

ter greyish centrally with lateral parts yellow¬ 

ish. 

Head: length 1.8; greatest width 2.1-2.2; dis¬ 

tance between eyes anteriorly 1.6; synthlipsis 

1.2-1.3, length of eye 0.9. Dorsal surface of 

interocular finely alveolate, part anterior to 

eyes about 0.7. Eyes anteriorly somewhat 

wider than posteriorly, outer margin distinctly 

sinuate. Length of antennal segments 1-4 : 0.1, 
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Figs. 3-8. Aphelocheirus spec., scale 5 mm. 3-5, ventral view of apex of abdomen in 6-8, dorsal view of apex of 

abdomen in 9; 3, 6, A. murcius\ 4, 7, A. occidentals, 5, 8, A. aestivalis. 

0.2,0.25,0.4. Labrum evenly rounded apically, 

length of rostrum 3.1-3.4, attaining middle 

coxae. 

Pronotum rugose with scatterend short, 

shiny, setae, more densely near lateral margin 

which is narrowly glabrous and bears 12-14 

small spinules, median length 1.2, maximal 

length 1.7-1.8, anterolateral and posterolateral 

angles obtuse. Scutellum rugose, with scat¬ 

tered small setae, median length 1.0, basal 

width 2.T-2.8, lateral margins very indistinctly 

sinuate, narrowly glabrous, the rounded apex 

somewhat more broadly glabrous. Hemielytra 

rugose, reduced, just or just not attaining base 

of tergite 3, smallest distance between hemiel¬ 

ytra 0.5, clavus not differentiated, narrowly 

glabrous embolar margin with an obtuse point 

roughly at right angles caudolaterally. Proster¬ 

num with a weak median carina anteriorly 

ending in widened tip. Inner margins of pro¬ 

pleura broadly incised to give room for coxae, 

caudomedial angle with small, blunt, medially 

directed point, just anterior of this an ill de¬ 

fined notch. Mesosternum with a weak median 

carina, in lateral view ventral margin bifid, 

anterior tip small. Caudal part (mesoxiphus) 

thickened with small point medially in poste¬ 

rior margin. Metasternum not carinate, 

metaxiphus with distinct mediocaudal point. 

Anterior leg: length of femur 2.0-2.2, width 

of femur 0.7-0.8, length of tibia 1.8-1.9. Inter¬ 

mediate leg, length of femur 2.2-2.4, width of 

femur 0.7-0.8, length of tibia 1.8-1.9. Posterior 

leg: length of femur 2.6-2.8, width of femur 0.7- 

0.8, length of tibia 3.0-3.2. Fore and middle 

legs from trochanter to tarsi with thick pads of 

light hairs on ventral faces. Pilosity of coxae 

less conspicuous, all femora and tibiae with 

scattered small spines, thickest and most dis¬ 

tinct on dorsal (outer) side of middle tibia and 

hind tibia and tarsi. Middle and hind tibiae 

with apical row of medium sized spines. Hind 
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Figs. 9-18. Aphelocheirus spec. 9-11, parameres (outer) and styloids (inner), scale 1 mm; 12-14, aedeagus, scale 1 mm; 

15-16, head in dorsal view, scale 5 mm; 17-18, outline of posterolateral angle of pronotum and lateral angle of embolium, 

scale 1 mm; 9, 14, 15, A. occidentals; 10, 12, 18, A. murcius', 8, 11, 13, 17, A. aestivalis; 16, A. rotroui (after Bergevin, 

1925). 

tibia and tarsi with well developed swimming 

hairs (sometimes indistinct in dry specimens). 

Abdominal tergites rugose, tergite 2 with 

indistinct transverse sulci medially, lateral 

(connexival) margins narrowly glabrous with 

6-8 small spinules on segments 3-6. Connexi- 

vum: segment 2 not pointed, segments 3-5 with 

progressively larger points. Venter pruinose 

centrally, with some scattered shining setae. 

Hydrostatic organ on abdominal sternite 2 

large, length 0.45, with pointed posterior 

border. 

Male. Abdominal tergite 5 large, covering 

most of tergites 6-9, segment 8 reduced, tergite 

6 with normal connexival point, 7 with a large 

blunt connexival point. Apex of abdomen in 

ventral view as in fig. 3. Heel of left paramere 

somewhat pointed (fig. 10), right paramere 

with rounded heel, parameres without a thick 

fringe of hairs, aedeagus with spines in apical 

part (fig. 12). 

Female. Tergites 5 and 6 normal, 7 divided 

in two valves with small mediocaudal points 

(fig. 6). Operculum rather blunt, with lateral 

hair tufts consisting only of a few hairs, apical 

pilosity not developed into a real tuft. 

Etymology: the name refers to the old arabic 

kingdom of Murcia (Mursiyah). 

Comparative notes 

A. murcius is closely related to A. aestivalis, 

especially to its colour variety A. a. montan- 

doni. A. murcius is, however, smaller on an 

average, has different male parameres (figs. 10, 

11, see key) and the lateral edge of the embo¬ 

lium in the micropterous form is less pro¬ 

nounced in A. murcius (fig. 17). 
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Aphelocheirus occidentalis n. sp. 
(figs. 2, 4, 7, 9, 14, 15) 

Material examined 

PORTUGAL, Trâs os Montes, Rio Corgo, near Vila Real, 

13.V.1987, leg. N. Nieser: holotype ft, allotype $, ZMA; 

paratypes from this series: 1 1 $ BMNH: 3 S, 3 $ 

MCNM; 2 2 $ JTPC; 20 $, 20 $ paratypes NC; 1 S, 
1 $ UMC. Additional paratypes: ES PANA, Pontevedra, 

R. Umia, Portas, 26.vii. 1986, leg. A. Cordero 3 $; same 

locality, 12.vii.1987 leg. A. Cordero: 1 $, 3 $ CN; 2 $ 

ZMA; 1 (5, 1 $ BMNH; 2 2 $ (col. Cordero); Rio 

Fontanes, Sta Maria de Xeve, 2.VÜ.1985, leg. A. Cordero, 

1 S NC: Rio Almofrei, Bora, 29.viii.1984, leg. A. Cordero, 

2 $ NC; La Coruna, Rio Tambre, Sigueiro, 200 m, x. 1983, 

leg. J. Murillo, 1 $ (Murillo collection, Barcelona); 

Orense, Rio Vibey, downstream of power station, San 

Augustin, 11 .V. 1987, leg. Nieser, 2 S, 1 $, 1 larva V (NC). 

Description 

Micropterous form, general shape broadly 

oval (fig. 2), general colour (dorsal view) dark 

greyish to blackish with narrow yellowish mar¬ 

gins. 

Length $ 93-9.7, 2 9.2-9.8; width of pro- 

notum $ 4.4-4.6, 2 4.4^4.8; maximal width $ 

6.1-6.4,2 6.1-6.8. 

Colour. Head, including antennae, yellow¬ 

ish, eyes, anterior and posterior margin dor- 

sally blackish. Dorsum of pronotum and ab¬ 

domen dark greyish, lateral margin of 

pronotum, embolium and connexival points 

yellowish. Mesonotum between hemielytra 

and ill defined spots on abdominal tergites 3 

and 4 yellowish. Legs yellowish, central part of 

venter greyish, its margins yellowish, genital 

sternites of $ yellow. 

Head: length 1.6-1.8; greatest width 2.2-23; 

distance between eyes anteriorly 1.6-1.7, syn- 

thlipsis 1.1-1.2, length of eye 0.9, width of eye 

0.40-0.45. Dorsal surface of interocular densely 

punctate, part anterior to eyes 0.5-0.6. Outer 

margin of eye distinctly sinuate. Length of an¬ 

tennal segments 1-4: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Labrum 

bluntly rounded apically, length of rostrum 3, 

attaining middle coxae. 

Scattered short, shiny, setae, on dorsum of 

body present but indistinct. Pronotum; lateral 

margin narrowly glabrous, bearing about 18 

short stout indistinct spinules, median length 

1.1-1.2, maximal length 1.6-1.7, anterolateral 

and posterolateral angles obtuse. Scutellum 

rugose, with scattered small setae, median 

length 0.9-1.0, basal width 2.4-2.7, lateral mar¬ 

gins very indistinctly sinuate, very narrowly 

glabrous, rounded apex somewhat more 

broadly glabrous, basally with broad ill de¬ 

fined transverse sulcus. Hemielytra rugose to 

alveolar, reduced, just not attaining base of 

tergite 3, smallest distance between hemielytra 

0.5 mm, clavus not differentiated, narrowly 

glabrous embolar margin with obtuse point 

roughly at right angles caudolaterally. 

Prosternum with narrow, well defined me¬ 

dian carina anteriorly ending in slightly wi¬ 

dened tip. Inner margins of propleura broadly 

incised to give room for coxae, caudomedial 

angle with a small blunt, medially directed 

point (smaller than in A. murcius), just ante¬ 

riorly of this an ill defined notch. Mesosternum 

with weak median carina, in lateral view ven¬ 

tral margin bifid, anterior tip small. Caudal 

part (mesoxiphus) thickened with a small 

(smaller than in A. murcius) point medially in 

posterior margin. Metasternum not carinate, 

metaxiphus with distinct mediocaudal point. 

Anterior leg, length of femur 2.1-23, width 

of femur 0.7-0.8, length of tibia 1.7-1.8. Inter¬ 

mediate leg, length of femur 2.2-23, width of 

femur 0.7-0.8, length of tibia 1.8-1.9. Posterior 

leg, length of femur 2.8-2.9, width of femur 0.7- 

0.8, length of tibia 3.2-3.4. 

Fore and middle legs from trochanter to 

tarsi with thick pads of light hairs on ventral 

faces. Pilosity of coxae less conspicuous, all 

femora and tibiae with scattered small spines, 

thickest and most distinct on dorsal (outer) 

side of middle tibia and hind tibia and tarsi. 

Middle and hind tibiae with apical row of 

medium sized spines. Hind tibia and tarsi with 

well developed swimming hairs (sometimes in¬ 

distinct in dry specimens). 

Abdominal tergites rugose, tergite 2 with 

indistinct transverse sulci medially, lateral 

(connexival) margins very narrowly glabrous 

with 8-10 small spinules on segments 3-6. Con- 

nexivum: segment 2 not pointed, segments 3- 

5 with progressively larger points. Venter prui- 

nose centrally, not very distinctly, with some 
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scattered shining setae. Hydrostatic organ on 

abdominal sternite 2 large, length 0.45-0.5, 

with pointed posterior border in most speci¬ 

mens. 

Male. Abdominal tergite 5 large, covering 

most of tergites 6-9, segment 8 reduced, tergite 

6 with normal connexival point, 7 with a large 

blunt connexival point. Apex of abdomen in 

ventral view as in fig. 4. Heel of left paramere 

rounded, apex twisted (fig. 9), right paramere 

with rounded heel, parameres without thick 

fringe of hairs, aedeagus large, without spines 

in apical part (fig. 14). 

Female. Tergites 5 and 6 normal, 7 divided 

in two valves with blunt mediocaudal points 

(fig. 7). Operculum rather blunt, with well 

developed lateral hair tufts, apical pilosity not 

developed into a distinct tuft. 

Etymology: occidentalis refers to the locality 

in the westernmost part of continental Europe. 

Comparative notes 

In size and structure of the aedeagus A. occi¬ 

dentalis is similar to A. kolenati from the Kau¬ 

kasus, which has, however, the right paramere 

more distinctly hooked, the heel very distinctly 

produced and the left paramere not twisted 

apically. 

Key to species of West Europe and the 
Mahreb 

la. Length of eye 1.5 mm, lateral margin of 

eye not sinuate. Only known by a macro- 

pterous male from Morocco. 

.Aphelocheirus rotroui 

1 b. Length of eye 1 mm, lateral margin of eyes 

sinuate.... 2 

2a. $\ aedeagus large, without series of spines 

in its apical part (fig. 14), connexival points 

of segment 7 large (fig. 5); $: connexival 

points of segments 5 and 6 large (fig. 7). 

[Colour mainly dark greyish with yellow¬ 

ish margins]. North Portugal and Galicia, 

specimens recorded from Asturias may 

also belong here .... 

...Aphelocheirus occidentalis 

2b. $: aedeagus of normal size, with series of 

spines in its apical part, connexival points 

of segment 7 normal Ç: connexival points 

of segments 5 and 6 normal (fig. 6, 8) 

... 3 

3a. Caudolateral angle of pronotum and lat¬ 

eral angle of embolium very obtuse (fig. 

18). $: left paramere with somewhat 

pointed heel (fig. 10), right paramere with 

little developed heel. [Greyish brown var¬ 

iegated with yellowish, length 8-9 mm]. So 

far only known from Albacete ......... 

...Aphelocheirus murcius 

3b. Caudolateral angle of pronotum and lat¬ 

eral angle of embolium less obtuse than in 

preceding species (fig. 17). $: left paramere 

with rounded heel (fig. 11), right paramere 

with distinct heel. [Dark greyish with nar¬ 

row yellowish margins in dorsal view, ex¬ 

cept for British populations (ssp. 

montandoni) which are variegated with 

yellowish; length 81/2-10 mm]. The “com¬ 

mon” species in NW and Central Europe, 

for its distribution see Nieser (1978), re¬ 

ports from Spain have to be checked . . . 

.. Aphelocheirus aestivalis 
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Notes on three Asiatic Papilionidae (Lepidoptera) 

J. J. M. Moonen 

MOONEN, J. J. M, 1989. NOTES ON THREE ASIATIC PAPILIONIDAE (LEPIDOPTERA). - ENT BER., 

AMST. 49 (8): 118-120 

Abstract: The new aberration rhadamantoides n. ab. is described for Troides magellanus from the eastern Philippine 

island of Marinduque. The new name taiwanicus is proposed for Princeps dialis andronicus (Fruhstorfer, nec Ward). 

A record of Ornithoptera priamus urvillianus from San Cristobal, Solomon Islands, is reported. 

W. Alexanderstraat 4, 6267 AR Cadier en Keer. 

Troides magellanus (C. & R. Felder) ab. 
rhadamantoides ab. nov. 

(figs. 2-3) 

In appearance Troides magellanus does not 

vary much throughout the Philippines. Hau- 

gum & Low (1985: 349-352) do not mention 

any male form in their review - there is just the 

normal individual variation within the popula¬ 

tions - and only four female forms. These 

authors pointed out that the subspecies 

apoensis and leyteanus recognized by Okana & 

Okhura in 1978 and Okana & Okano in 1983, 

respectively, are no more than female forms. 

One male specimen that came to my atten¬ 

tion from the island of Marinduque, however, 

is strikingly different from typical males. It has 

shorter forewings (68 mm) with a rounded 

apex like most Troides females and a less con¬ 

cave outer forewing margin. White markings 

in the apical area of the upperside of the fore¬ 

wing fade towards the apex and extend more 

Figs. 1-3. Troides magellanus (C. & R. Felder). 1, typical ft upperside (philippines, S. Leyte, Kauswagan St. Bernhard, 

4.iii. 1979); 2-3, ab. rhadamantoides n. ab.; 2, ft, upperside (Philippines, Marinduque, Buenavista, vi. 1978); 3, same 

specimen, underside. 
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Figs. 4-5. Troides rh. rhadamantus 

(Lucas). 4, upperside (Philip¬ 

pines, S. Leyte, Hinuangan Ilaya, 

23.ix. 1979); 5, 9, upperside (Philip¬ 

pines, S. Leyte, Bantawon St. 

Bernhard, 2.ix.l979). 

proximad to the base of the wing. The black 

basal part of the forewing thereby assumes a 

rounded shape, bordered by the white mark¬ 

ings. The similarity between the pattern of the 

fore wing underside of this male and of the 

forewing upperside of a female Troides rh. 

rhadamantus (Lucas) is striking (fig. 5). 

However, compared with T rhadamantus 

the colour of the abdomen and the opalescent 

blue reflection of the hindwings indicate with¬ 

out doubt that this male is an aberration of T. 

magellanus. 

The type specimen (Marinduque, Buena- 

vista, vi.1978, coll. J. Moonen) is preserved in 

the collection of the Institute of Taxonomic 

Zoology (Zoological Museum), Amsterdam. 

Princeps dialis laiwanicus nom. nov. 

The above name is proposed to replace the 

subspecific name Papilio dialis andronicus 

Fruhstorfer, 1909, described for a taxon from 

Table 1. Wingspan of Ornithoptera priamus urvillianus 

from Guadalcanal and Malaita (based on data from H au¬ 

gura & Low, 1979) compared with the pair from Cristobal. 

Sizes in mm. 

Guadalcanal Malaita San Cristobal 

males 13.0-14.2 13.2-14.5 12.5 

females 17.8-18.5 16.8-18.0 16.0 

Taiwan, a homonym of Papilio andronicus 

Ward, 1871, from Cameroun. Although the 

Taiwanese taxon never has been confused with 

the African species of the same name, this 

primary homonymy should be corrected. 

Hancock (1983) placed both taxa in the ge¬ 

nus Princeps Hübner, with which I concur. 

Ornithoptera priamus urvillianus (Guérin- 
Méneville) 

(fig- 6) 

Together with several pairs of this species from 

different islands of the Solomons, one pair of 

O. p. urvillianus was received from San Cris¬ 

tobal in 1974. All specimens of the batch had 

handwritten labels, and were sent as nothing 

exceptional. A study in the literature revealed 

that urvillianus is not known to occur on San 

Cristobal (Jordan, 1908: 15; d’Abrera, 1975: 

84; Haugum & Low, 1979: 169; Samson, 1980: 

216). The known range of this subspecies is 

New Ireland and the Solomon Islands. 

As the collector who provided me with these 

specimens has sent me always well dated mate¬ 

rial, is seems unlikely that the data of the pair 

concerned should not be trustworthy. The data 

for the male are “San Cristobal 21.vii.1973” 

and for the female “San Cristobal 10.vii.1973”. 
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Fig. 6. Ornithoptera priamus urvillianus (Guérin-Méné- 

ville) $, wing pattern of right fore wing upperside (So¬ 

lomon Islands, San Cristobal, lO.vii. 1973) (Scale line 1 

cm). 

Although O. p. urvillianus in the Solomon 

Islands shows a strong intra-population varia¬ 

tion, one can nevertheless detect a geographic 

variation too (Haugum & Low, 1979). I there¬ 

fore shall compare the pair from San Cristobal 

with the description by Haugum & Low of 

material of urvillianus from Malaita and Gua¬ 

dalcanal, the two islands nearest to San Cris¬ 

tobal. 

The size of the two specimens from San 

Cristobal is comparatively small (table 1). 

The male from San Cristobal is not “rather 

dark or very distinct” as Malaita males but 

links up with the lighter form from Guadal¬ 

canal. In the hindwing upperside the whole cell 

is scattered with blue scales; the subdiscal spots 

are rounded; the outer margin is very narrow 

but not well defined and there is no second 

black border. Specimens of the male form 

flavomaculata have the golden-yellow subcos¬ 

tal spot long and narrow as in most Guadal¬ 

canal males, contrary to the males from Ma¬ 

laita where it tends to be very small. 

The female from San Cristobal has a mod¬ 

erately pale ground colour; there are only tra¬ 

ces of upper discal spots, and the submarginal 

spots are narrow (fig. 6). It thus seems that this 

female also links up better with Guadalcanal 

females than with the usually dark Malaita 

females. 

This conclusion can obviously only be tenta¬ 

tive, since there is only one pair from San 

Cristobal to compare with the large material 

on which Haugum & Low based their descrip¬ 

tions of the subspecies in Malaita and Guadal¬ 

canal. The pair is kept in the collection of the 

Institute of Taxonomic Zoology, Amsterdam. 
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Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden (Hemiptera: 
Heteroptera) 

B. AuKEMA & J. H. WOUDSTRA 

AUKEMA, B. & J. H. WOUDSTRA, 1989. BUGS OF THE WEST FRISIAN ISLANDS (HEMIPTERA: HETE¬ 

ROPTERA). EN T BER., A MST. 49 (9): 121-132. 

Abstract: In a review of Heteroptera recorded thusfar from The West Frisian Islands 279 species are listed. Data of 61 

species recorded for the first time from this area are given in more detail. Plesiocoris minor, Piesma salsolae and 

Kleidocerys truncatulus ericae were only recorded from this part of The Netherlands. Data on wing development and 

species caught flying are given. The number of species recorded is high in comparison to figures for the East and North 

Frisian Islands. In comparison to the fauna of the nearby mainland (the four northern-most provinces) the fauna of The 

West Frisian Islands shows no significant difference in respect of the proportion of species with a high dispersal power 

(species able to fly). These preliminary data suggest that the composition of the present heteropterous fauna of these 

islands reflects the presence of suitable habitats rather than isolation from the mainland. 

B. Aukema, Pomona 66, 6708 CC Wageningen. 

J. H. Woudstra, Noordse Bos 13, 1506 MN Zaandam. 

Inleiding 

Gedurende vele jaren verzamelden beide au¬ 

teurs gegevens over de wantsenfauna van de 

Nederlandse Waddeneilanden (verder aange¬ 

duid als Waddeneilanden). Omdat enerzijds de 

belangstelling voor eilandbiota’s sterk is toege¬ 

nomen, en anderzijds het laatste overzicht van 

de wantsenfauna van de Waddeneilanden van 

de hand van Reclaire alweer dateert uit 1948 

(met aanvullingen in 1951), lijkt het zinvol om 

de balans op te maken. De gepresenteerde ge¬ 

gevens worden vergeleken met de fauna van de 

Duitse Waddeneilanden (de Oost- en Noord- 

friese Eilanden) en met die van het nabijgele¬ 

gen vasteland (de provincies Noord-Holland, 

Friesland, Groningen en Drenthe). 

De fauna van de Waddeneilanden 

Reclaire (1948, 1951) vermeldt van in totaal 

179 soorten het voorkomen op de Waddenei¬ 

landen. Zes van deze soorten worden van de 

lijst afgevoerd, omdat of de determinatie fou¬ 

tief bleek (Scolopostethus puberulus Horvâth 

en Globiceps flavomaculatus (Fabricius)), of er 

zich geen materiaal van de desbetreffende 

vondsten meer in Nederlandse collecties be¬ 

vindt en bovendien het voorkomen op grond 

Fig. 1. Kleidocerys truncatulus ericae, mannetje, Texel, 

29.viii.1974, leg. en del. B. Aukema. Het abdomen, dat 

door de hemelytra heen zichtbaar is, is niet getekend 

(schaallijn 1 mm). 
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van recente gegevens hoogst onwaarschijnlijk 

lijkt (Plagiognathus albipennis (Fallén), Cam¬ 

py lomma verbasci (Meyer-Dür) en Nabis ru- 

gosus (Linnaeus)), of omdat de taxonomische 

status gewijzigd werd (Monosynarnma nigritu- 

lum (Zetterstedt)). De door Reclaire vermelde 

Lygus gemellaius (Herrich-Schäffer), Mega- 

coelum infusum (Herrich-Schäffer), Notostira 

erratica (Linnaeus) en Piesma quadratum (Fie¬ 

ber) bleken later te behoren tot respectievelijk 

Lygus maritimus Wagner, Megacoelum beck- 

eri (Fieber), Notostira elongata (Geoffroy) en 

Piesma salsolae (Becker). Hebrus ruficeps 

(Thomson) en Saldula orthochila (Fieber) wa¬ 

ren reeds bekend van respectievelijk Texel 

(Blote, 1930) en Vlieland (Reclaire, 1930), 

maar werden door Reclaire ( 1948) niet voor de 

Waddeneilanden vermeld. 

Middels de volgende aanvullingen bedraagt 

het totaal aantal van de Waddeneilanden be¬ 

kende soorten echter al 218: Gravestein (1952: 

Fieberocapsus flaveolus (Reuter), Plesiocoris 

minor Wagner, Megacoelum beckeri (Fieber) 

en Teratocoris saundersi Douglas & Scott; 

1955: Stalia boops (Schiödte); 1959: Piesma 

salsolae; 1960: Chlorochroa juniperina (Lin¬ 

naeus)); Wagner (1952: Monosynarnma mari- 

timum Wagner1); Cobben (1957: Saldula pa¬ 

lustris (Douglas)); Duffels (1962: Sigara selecta 

(Fieber)2); Leentvaar & Higler (1962: Mesove- 

lia furcata Mulsant & Rey en Gerris odonto- 

gaster (Zetterstedt)); Higler & Duffels (1962: 

Cymatia bonsdorffii (Sahlberg), Arctocorisa 

germari (Fieber) en Corixa dentipes (Thom¬ 

son)); Van Heerdt & Bongers (1967: Dere- 

physia foliacea (Fallén)); Woudstra (1971: 

Saldula melanoscela (Fieber)); Schober & 

Wassenaar (1980: Notonecta maculata Fabri- 

cius); Leentvaar (1981: Glaenocorisa propin- 

qua (Fieber)3 en Sigarafossarum (Leach)); Au- 

kema (1981: Psallus variabilis (Fallén); in 

druk: Salda muelleri (Gmelin), Saldula opa- 

cula (Zetterstedt), Micracanthia marginalis 

(Fallén), Acalypta platycheila (Fieber), Tyt- 

thus pygmaeus (Zetterstedt), Psallus confusus 

Rieger, P salicis (Kirschbaum), Heterocordy- 

lus genistae (Scopoli), Orthops basalis (Costa), 

Capsus pilifer Remane, Stenodema trispinosa 

Reuter, S. virens (Linnaeus), Trigonotylus cae- 

lestialium (Kirkaldy), Nabis pseudoferus Re¬ 

mane, Acompocoris alpinus Reuter, Orius la- 

ticollis (Reuter), Kleidocerys truncatulus eri- 

cae (Horvâth), Dry mus ryeii Douglas & Scott, 

Lamproplax picea (Flor) (zie ook Aukema & 

Alderweireldt, in druk), Megalonotus anten- 

natus (Schilling), Megalonotus sabulicola 

(Thomson) en Jalla dumosa (Linnaeus)). 

Van de hier gepubliceerde 279 soorten zijn 61 

soorten, die in tabel 1 met een stip ( • ) zijn aan¬ 

gegeven, nog niet eerder van de Waddeneilan¬ 

den vermeld. Gedetailleerde vindplaatsgege¬ 

vens van deze soorten volgen na de soortenlijst. 

Drie soorten, Plesiocoris minor, Piesma sal¬ 

solae en Kleidocerys truncatulus ericae, ko¬ 

men, wat hun Nederlandse verspreiding be¬ 

treft, alleen op de Waddeneilanden voor 

(Aukema, in druk). Plesiocoris minor werd in 

1950 door Wagner beschreven van de Noord- 

friese eilanden Amrum en Sylt. P minor werd 

daar aangetroffen in de zeeduinen op Salix 

repens argentea (Sm.) Camus. Niedringhaus & 

Bröring (1986) vermelden minor van het Oost- 

friese eiland Norderney. Van de Waddeneilan¬ 

den is de soort bekend van Texel, Vlieland, 

Terschelling en Ameland. Piesma salsolae en 

Kleidocerys truncatulus ericae zijn alleen aan¬ 

getroffen op Texel, het enige Waddeneiland 

van pleistocene oorsprong. Piesma salsolae is 

een soort met een euro-siberisch verspreidings- 

patroon, die in West-Europa uitsluitend voor¬ 

komt in zeeduinen en op zilte kustgronden op 

loogkruid (Salsola kali L.) (Heiss & Péricart, 

1983). Op Texel werd salsolae alleen aangetrof¬ 

fen in de Sluftervlakte (Gravestein, 1959; Au¬ 

kema, in druk). Kleidocerys truncatulus ericae 

(fig. 1) heeft een atlantisch-mediterrane ver¬ 

spreiding (Wagner, 1966) en bereikt in Schot¬ 

land de noordgrens van zijn areaal (de nomi- 

naatvorm komt voor op Madeira en de 

Kanarische eilanden). K. truncatulus ericae 

leeft in Zuid-Europa op Erica arborea L. Op 

Texel werd deze ondersoort in 1972 en 1974 

massaal aangetroffen op struikheide (Calluna 

vulgaris (L.) Huil) op het Mientje, een klein 

heideterreintje, gelegen tegen de duinrand tus¬ 

sen De Koog en Den Hoorn. Recente pogin¬ 

gen om truncatulus ericae daar terug te vinden 

leverden niets op (Aukema, in druk). 
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Tabel 1. Wantsen gevonden op de Waddeneilanden. De 

soorten zijn genummerd overeenkomstig de naamlijst van 

Nederlandse wantsen (Aukema, in druk), waarnaar ook 

voor de auteursnamen verwezen wordt; •: soorten nieuw 

voor de Waddeneilanden; ■: vliegend waargenomen soor¬ 

ten; [ ]: soorten van de Duitse eilanden die niet van de 

Waddeneilanden bekend zijn. V: vleugelontwikkeling; m: 

monomorf macropteer; d: di(poly)morf, deels macropteer; 

b: vleugels altijd in meer of mindere mate gereduceerd, 

nooit macropteer. TX: Texel; VL: Vlieland; AM: Ame¬ 

land; TS: Terschelling; SG: Schiermonnikoog; OF: Oost- 

friese Eilanden; NF: Noordfriese Eilanden. 

V TX VL TS AM SG OF NF 

D1PS0C0R1DAE 

»I 1 Ceratocombus coleoptratus d - n* - + + + 

NEPIDAE 

3 Nepa cinerea m + + + + + + + 

C0R1XIDAE 

■ 8 Cymatia bonsdorflii d - - + - + - + 
1 9 Cymatia coleoptrata d - + + + + + + 

10 Glaenocorisa propinqua propinqua ra — — + — + + — 
■ 11 Arctocorisa germari m + - + - + + + 
■ 12 Callicorixa praeusta praeusta m + + + + + + + 

13 Corixaaffinis ra + + + + + + + 
14 Corixa dentipes m - - + - + + + 
15 Corixa panzeri m + + + + + + + 

■ 16 Corixa punctata m + + + + + + + 
■ 17 Hesperocorixa castanea ra + — + — — + 4-; 

■ 18 Hesperocorixa linnaei m + + + + + + + 

19 Hesperocorixa moesta m + + + + + - — 

■ 20 Hesperocorixa sahlbergi m + + + + + + + 

■ 21 Paracorixa concinna concinna m + + + + + + + 

22 Sigara selecta m - + - - - - 

23 Sigara stagnalis stagnalis m + — + + + + + 

■ 25 Sigara nigrolineata nigrolineata ra + + + - + + + 

■ 26 Sigara limitata limitata m + + — — — — + 
■ 27 Sigara semistriata m g — + — + + + 

■ 28 Sigara striata m + '■+ + + + + + 

■ 29 Sigara distincta m - + + + + + + 
■ 30 Sigara falleni m + + + + + + + 

■ 31 Sigara fossarum m - + - + + + 
[ 32 Sigara iactans] ra + - 

[■ 33 Sigara longipalis] m + + 

■ 34 Sigara scotti ra • — + — + + + 

■ 35 Sigara lateralis m + + + -F + + 

NAUCORIDAE 

36 Ilyocoris cimicoides m + + + + - + - 

NOTONECT1DAE 

■ 39 Notonecta glauca glauca m + + + + + + + 

40 Notonecta lutea m — + B + + 
41 Notonecta maculata m H S + — — — H 
42 Notonecta viridis m + + + + + + + 
43 Notonecta obliqua m + + + - B + + 
44 Notonecta reuteri ra - + + jS - + 

PLE1DAE 

45 Plea minutissima m + + + + + + ■+ 

V TO VL TS AM SG OF NF 

MESOVEL1IDAE 

46 Mesovelia furcata d - - + + Sg| + + 

HEBRIDAE 

47 Hebrus pusdlus d + 

48 Hebrus ruficeps d + — + — —■ + + 

HYDROMETR1DAE 

50 Hydrometra stagnorum d + + + - - + + 

VEL1IDAE 

51 Velia caprai d + - + - - + + 

55 Microvelia reticulata d + — + - - + + 

GERRIDAE 

■ 57 Gerris gibbifer4 d + - - - - + + 

■ 58 Gerris lacustris d + + + - + + + 

■ 60 Gerris odontogaster d - + + + - + + 

■ 61 Gerris thoracicus d + + + + + + + 

64 Limnoporus rufoscutellatus m + — + - - - - 

SALDIDAE 

65 Chiloxanthus pilosus m + - + - + + + 

66 Salda littoralis d + + + + + + + 

68 Salda muelleri d — — + + — — — 

69 Halosalda lateralis d + + + + + + + 

71 Saldula arenicola m — — + — — + - 

74 Saldula melanoscela m - — + — + + — 

■ 75 Saldula opacula m + + + - - + - 

■ 76 Saldula orthochila ra + + + - + + — 

■ 77 Saldula pallipes m + - + - + + + 

78 Saldula palustris m + + + + + T + 

79 Saldula pilosella m + - + + - + + 

■ 80 Saldula saltatoria m + + + + + + + 

81 Micracanthia marginalis d - - + - - + + 

■ 82 Chartoscirta cincta m + + + — — + + 

83 Chartoscirta cocksi d + — + — + + + 

[ 84 Chartoscirta elegantula] d - + 

TING1DAE 

[ 87 Acalypta gracilis] d + - 

[ 90 Acalypta nigrina] d - + 

91 Acalypta parvula d + + + + + + + 

92 Acalypta platycheila d — — + + — + — 

94 Dictyonota strichnocera m + + 

• 95 Kalama tricomis d + — + + — + + 

96 Derephysia foliacea d + - + + + + + 

•■103 Tingis ampliata m - - + + - 

■ 104 Tingis cardui m + — — + — + + 

108 Physatocheila duraetorum ra + 

[111 Dictyla convergens] m + — 

•113 Dictyla humuli d — — — — + — — 

114 Agramma laetum d + — + + -F + + 

M1CROPHYSIDAE 

115 Loricula bipunctata d + - + - B + - 

•■116 Loricula elegantula d — — + — — + + 

117 Loricula pselaphiformis d — + + — — — — 

[118 Myrmedobia coleoptrata] d + B 

• 120 Myrmedobia exilis d + ga - B 
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MIRIDAE •237 Heterocordylus tibialis m - - + - - - 4 
121 Monalocoris filicis m + — 4 4 4 + + ■ 239 Heterotoma planicomis m + — + + 4 4 4- 

[122 Bryocoris pteridis] d + - ■ 240 Blepharidopterus angulatus m + 4 4 4- + 4 4 
•■124 Deraeocoris lutescens m - — 4 5 - - - 241 Blepharidopterus diaphanus m + - 4 — - + 4- 

[■131 Deraeocoris scutellaris] m - + ■ 243 Orthotylus flavinervis m + - 4 - + 4 
■ 135 Lopus decolor m + + + + 4 + + ■ 244 Orthotylus marginalis m + 4 4 • + 4- 4 
[136 Oncotylus punctipes] m - + [■246 Orthotylus prasinus] m + - 

138 Conostethus griseus m + - 4 — 4 + + •■247 Orthotylus tenellus m — — + — - — — 

[139 Conostethus roseus] m + + [■248 Orthotylus virens] m — 4 
0 142 Megalocoleus molliculus m + + - - - + 4 •249 Orthotylus viridinervis m 4- - 4 - - - - 

•■143 Megalocoleus pilosus m - - - + — + + ■ 250 Orthotylus ericetorum m + — 4 — — 4- + 

[Placochilus seladonicus] m — + •■252 Orthotylus concolor m — — + — — - -f 

[144 Arablytylus albidus] m + + ■ 253 Orthotylus virescens m + — + — - + 4- 

147 Macrotylus paykullii m + + + + + + — ■ 254 Orthotylus flavosparsus m 4- - 4 - — + + 

■ 152 Tytthus pygmaeus d - + + - - + - ■ 255 Orthotylus moncreaffi m + 4 4 - + + + 

■ 159 Psallus ambiguus m - - 4 — — + — ■ 256 Orthotylus rubidus m + + + — — 4- + 

■ 160 Psallus quercus m — — — — + + — [■257 Pseudoloxops coccineus] m - + 

•■162 Psallus perrisi m - - + - - - - 258 Cyrtorhinus caricis m - - + - - + + 

■ 164 Psallus variabilis m + [259 Neomecomma bilineatum] m — + 

■ 167 Psallus confusus m — — + — — + — [260 Mecomma ambulans] d 4- + 

•■168 Psallus falleni m + — + - — + + 262 Pithanus maerkelii d + 4- 4- + 4 + 4 
170 Psallus haematodes m 4 4 4 + - + 4 ■ 265 Lygus maritimus m + + + 4 - + + 

[171 Psallus lepidus] m + - •■266 Lygus pratensis m - + + - - + + 

173 Psallus salicis m - - 4 - — — — ■ 267 Lygus rugulipennis m 4 - + — 4 4 4 
•■174 Psallus varians m + — + — — + — •■269 Liocoris tripustulatus m - - 4- 4- — 4 — 

•■177 Phoenicocoris obscurellus m — + — — — 4- ■ 270 Orthops basalis m — — + — — — — 

• 178 Atractotomus magnicomis m - + - - - - •■271 Orthops campestris m - - + - - + 4- 

[179 Atractotomus mali] m + - [272 Orthops kalmii] m 4 
[181 Plagiognathus albipennis] m + + [■274 Pinalitus cervinus] m 4 + 

182 Plagiognathus litoralis m • — + — + + + •■275 Pinalitus rubricate m - - + - - — 4 
•■184 Plagiognathus arbustorum m - — + + + + + 277 Plesiocoris minor m + + + + - 4 4 
■ 185 Plagiognathus chrysanthemi m + 4 4 - + + + 278 Plesiocoris rugicollis m 4- - 4- - - 4 4 

[■187 Plagiognathus vitellinus] m — + ■ 279 Lygocoris pabulinus m - - + + - 4 4 
[188 Chlamydatus pulicarius] d — + •■280 Lygocoris contaminate m 4 - + - 4 4 4 

189 Chlamydatus pullus d 4 + •■282 Lygocoris viridis m - - + — — — 

190 Chlamydatus saltitans d + + + — — + + •■284 Lygocoris lucorum m 4 + 

192 Monosynamma bohemanni m + + + + + + - 286 Lygocoris spinolae m — — + - — + + 

193 Monosynamma maritimum m + — + + + + 4- [■289 Camptozygum aequale] m — + 

[196 Campylomma verbasci] m + + • ■290 Polymerus palustris m + + 

[199 Salicarus roseri] m + - ■ 291 Polymere unifasciatus m + + + + 4- + +i 

•■200 Sthenarus rotermundi m — — + — — + + ■ 292 Polymerus vulneratus m + — 4- 4 — + — 

[201 Asciodema obsoletum] m - + •295 Charagochilus gyllenhalii d - - 4 4 - + + 

■ [202 Hallodapus rufescens] d - + [297 Dichrooscytus rufipennis] m + - 

203 Systellonotus triguttatus d — - + - - + + [303 Calocoris biclavatus] m + — 

207 Dicyphus epilobii m 4 — + + — + — [304 Calocoris fulvomaculatus] m + — 

•210 Dicyphus pallicomis d — - + — — — — ■ 306 Calocoris norvegicus m + 4- + + + -f + 

•■213 Campyloneura virgula m - — + — — + — 307 Calocoris roseomaculatus m + + — — + + + 

■ 215 Pilophorus cinnamopterus m + - - - 4- - + [308 Adelphocoris quadripunctatus] m + - 

■ 216 Pilophorus clavatus m 4 + + + + + + ■ 309 Adelphocoris lineolatus m + + + + + + + 

217 Pilophorus confusus m + + + + — + 4- 312 Megacoelum beckeri m + — — — — — — 

•218 Pilophorus perplexus m — — + — - — — •■313 Megacoelum infusum m - - + — — — — 

[222 Strongylocoris leucocephalus] m - + ■ [314 Stenotus binotatus] m + - 

223 Strongylocoris luridus m + + + — — + + ■ 318 Phytocoris longipennis m + - + — — + 

■ 224 Pachytomella parallela d 4 — + - - - - [319 Phytocoris pini] m + — 

226 Orthocephalus saltator d - 4 + + — + — •■320 Phytocoris populi m + — + — — — — 

229 Fieberocapsus flaveolus d 4 + + + - - - ■ 321 Phytocoris reuteri m - + - - 4- - 

•■230 Cyllecoris histrionicus m — + — — — — [■323 Phytocoris insignis] m — 4 
■ 233 Globiceps fulvicollis cruciatus d • 4 + + + + + •■325 Phytocoris ulmi m + - — — — + 4 

235 Heterocordylus genistae m - - + - - - + ■ 326 Phytocoris varipes m + + + + B H 4 

[236 Heterocordylus leptocerus] m - 4- ■ 327 Capsus ater m + - 4 4 jp É 4 
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■ 328 Capsus pilifer m + 1 - 1 B + 1 
•■330 Pantilius tunicatus m — + — + !nÉi 
■ 335 Stenodema calcarata d 4- + + + + + + 

■ 336 Stenodema trispinosa m - - + - + + + 

[337 Stenodema holsata] d — + 

■ 338 Stenodema laevigata m + — + + + + + 

339 Stenodema virens m — — + — — + — 

■ 340 Notostira elongata m + + + + + + + 

■ 342 Trigonotylus caelestialium m + — — — - + — 

343 Trigonotylus psammaecolor m P + + + — + + 

345 Trigonotylus ruficomis m + + + + + + + 

• ■346 Teratocoris antennatus d + + + — — — + 

348 Teratocoris saundersi d + - + + - + -F 

■ 349 Leptopteraa dolobrata d - - + - - + + 

■ 350 Leptopteraa ferrugata d + + + + + + m 

NABIDAE 

■ 353 Himaœrus apterus d + 

•354 Aptus mirmicoides d - — — - + + — 

355 Anaptus major m + + + + — + + 

356 Stalia boops d — — + — + + — 

357 Nabicula lineata d + — + + + + + 

358 Nabicula Embata d + + + — + + + 

359 Nabicula flavomarginata d + + + + + + + 

■ 361 Nabis ericetorum d + — + + + + + 

■ 362 Nabis férus m + + + - - + + 

■ 363 Nabis pseudoferus m - - + + - -F + 

ANTHOCORIDAE 

•365 Temnostethus gracilis d - - + - - - + 

•367 Temnostethus pusillus m — — + — — + + 

•371 Anthocoris confusus m — - + - — + + 
[372 Anthocoris gallarumulmi] m + - 
[373 Anthocoris Embatus] m + - 
[374 Anthocoris minki minki] m + — 
■ 375 Anthocoris nemoralis m + + + + + + + 
■ 376 Anthocoris nemorum m + + + + + + + 

378 Anthocoris sarothamni m + — + — — — + 

[381 Tetraphleps bicuspis] m - -F 

382 Acompocoris alpinus m — — + — — — + 

•383 Acompocoris pygmaeus m — — + - - + + 

■ 384 Orius niger m - — + — — + + 

385 Orius laticolEs m — — + — — — — 

■ 386 Orius majusculus m + + + - - + + 
■ 387 Orius minutus m — — + — — + + 
■ 389 Lyctocoris campestris m + + -F + - + + 
■ 390 Xylocoris galactinus] m + — 

[Xylocoris lativentris] d + - 
393 Brachysteles parvicomis m + 

CIMICIDAE 

[398 Cimex lectularius] b + - 
REDUVIIDAE 

404 Empicoris vagabundus m - + + - — H n 
■ 406 Reduvius personatus m -F 

408 Coranus subapterus d + + + - - + + 
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ARADIDAE 

•411 Aradus cinnamomeus d — B + B B B 5 

PIESMATIDAE 

[Piesma capitatum] d + + 

■ 417 Piesma maculatum d -F + + — — + + 

[418 Piesma quadratum] d + + 

419 Piesma salsolae m + 

BERYTIDAE 

■ 422 Berytinus minor d + + + - - + + 

■ 423 Berytinus crassipes d + - - - - + - 

[424 Berytinus montivagus] d - + 

425 Berytinus signoreti b + — + - - + + 

426 Neides tipularius d + - + — — + + 

427 Gampsocoris punctipes m — + + + — + — 

LYGAE1DAE 

•■431 Nysius helveticus m - - + - + + + 

•■432 Nysius ericae m + — + — — + + 

433 Nysius thymi m + + + + + + + 

• ■434 Nysius senecionis m + — + — — + — 

■ 438 Kleidocerys resedae m + + + + + + + 

439 Kleidocerys truncatulus ericae m + 

[440 Cymus aurescens] m + + 

■ 441 Cymus claviculus m + + + — + + + 

442 Cymus glandicolor m + - + + + + 

[443 Cymus melanocephalus] m + - 

[Dimorphopterus spinolae] d + - 

[■444 Ischnodemus sabuleti] d + % 

446 Geocoris grylloides d + + + + - + -F 

452 Heterogaster urticae m + + + - — + + 

■ 453 PEnthisus brevipennis d + + + + + + - 

454 PEnthisus pusillus d + — — — — — + 

458 Drymus brunneus d + + + + — + + 

■ 460 Drymus ryeü m + - + + + + + 

■ 461 Drymus sylvaticus m + — + — — + + 

462 Eremocoris abietis m — + + — - + + 

•■463 Eremocoris plebejus m + + + - - + + 

466 Gastrodes grossipes m + + + - - + + 

467 Ischnocoris angustulus d + + 

468 Lamproplax picea d — — - — + — - 

■ 469 Scolopostethus affmis d + + + + + + + 

■ 470 Scolopostethus decoratus m + + + + — + + 

■ 475 Scolopostethus thomsoni d + — + + + + + 

[■476 Taphropeltus contractus] m — + 

■ 480 Stygnocoris fuEgineus m + + + + + + + 

■ 481 Stygnocoris rusticus d + — + + — + + 

■ 482 Stygnocoris sabulosus m + + + + - + + 

[Ligyrocoris sylvestris] m - + 

483 Pachybrachius fracticollis m + — — — — + + 

[484 Pachybrachius luridus] " m + - 

•487 Graptopeltus lynceus m — - + — - - - 

■ 489 Peritrechus geniculatus m + — + + — + + 

[490 Peritrechus lundü] m — + 

■ 491 Peritrechus nubilus m + + — — + + 

[493 Rhyparochromus pini] m - “F 

496 Megalonotus antennatus d — - — B + + — 

■ 497 Megalonotus chiragra d + - + - - + + 

499 Megalonotus praetextatus m + + + - - - - 
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500 Megalonotus sabulicola d + - - - - + + 

• 501 Sphragisticus nebulosus m — — + — — — + 

505 Gonianotus marginepunctatus m + + + — — — — 

■ 506 Macrodema microptera d — + + + — + -F 

■ 507 Pionosomus varius d + + + — ê + + 

• 508 Pterotmetus staphiliniformis d - + - - - - 

■ 509 Trapezonotus arenarius d • + + + + + + 

[510 Trapezonotus desertus] d — + 

COREIDAE 

521 Arenocoris fallend m + + + — — + — 

524 Ceraleptus lividus m + - + - - - - 

525 Coriomeris denticulatus m + — + — — — 

RH0PAL1DAE 

■ 529 Rhopalus parumpunctatus m + + + - - + + 

[Rhopalus tigrinus] m + -F 

532 Myrmus miriformis d 4 + + + + + + 

533 Chorosoma schillingi m + + + — + + + 

CYDNIDAE 

• 536 Legnotus limbosus m - - - + - + — 

■ 537 Legnotus picipes m + + + + — + -F 

[Canthophorus dubius] m + - 

[■ 538 Sehirus bicolor] m + — 

540 Sehirus luctuosus m + — — — — + + 

[ 541 Sehirus morio] m + - 

THYRE0C0R1DAE 

545 Thyreocoris scarabaeoides m - + + - - + + 

SCUTELLER1DAE 

547 Odontoscelis lineola m + + + - - + - 

PENTAT0M1DAE 

554 Sciocoris cursitans m + + + + + + — 

• 555 Aelia acuminata m + — + — - - + 

■ 556 Aelia klugi m + - + - + + + 

» ■ 557 Neottiglossa pusilla m — - + — — + + 

■ 565 Chlorochroa juniperina m + — + — — — + 

[ 567 Carpocoris fuscispinus] m + - 

• 569 Dolycoris baccarum m - — + — - + + 

570 Piezodorus lituratus m + + + — — + + 

'■571 Pentatoma rufipes m - - + - - - - 

[ 572 Eurydema dominulus] m + - 

• 573 Eurydema oleracea m — — + + — + — 

575 Picromerus bidens m — — + — — + -F 

[ 576 Arma custos] m + - 

[■ 577 Troilus luridus] m — + 

' ■ 578 Rhacognathus punctatus m - + - - + + 

579 Jalla dumosa m — — + — — + — 

' ■ 580 Zicrona caerulea m - - - + - + - 

ACANTHOSOMATIDAE 

■ 581 Acanthosoma haemorrhoidale m + — + — - + + 

[ 582 Cyphostethus tristriatus] m + - 

■ 583 Elasmostethus interstinctus m + + + - + -F + 

■ 585 Elasmucha fieberi m - + + — + - 

■ 586 Elasmucha grisea m + + + — + + 

Totaal aantal soorten 182 113 241 102 100 257 232 

Van de kleinere eilanden Griend, Rottumer¬ 

plaat en Rottumeroog zijn respectievelijk 6, 1 

en 13 soorten bekend, te weten van Griend 

Chiloxanthus pilosus (Fallén), Halosalda late¬ 

ralis (Fallen), Plagiognathus litoralis Wagner, 

Orthotylus flavosparsus (Sahlberg), O. rubi- 

dus (Fieber) en Lygocoris lucorum (Meyer- 

Dür), van Rottumerplaat Thyreocoris scara- 

baeoides (Linnaeus) en van Rottumeroog 

Notonecta glauca Linnaeus, Saida littoralis 

(Linnaeus), Psallus haematodes (Gmelin), 

Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum), 

Orthotylus flavosparsus, Lygus rugulipennis 

Poppius, Calocoris norvegicus (Gmelin), 

Adelphocoris lineolatus (Goeze), Stenodema 

calcarata (Fallén), Trigonotylus caelestialium, 

T ruficornis (Geoffroy), Anthocoris nemoralis 

(Fabricius) en Heterogaster urticae (Fabricius). 

Vindplaatsen 

Van de soorten, die voor het eerst van de Wad¬ 

deneilanden vermeld worden, volgen in onder¬ 

staand overzicht de gedetailleerde vindplaats¬ 

gegevens. Tenzij anders vermeld, bevindt het 

materiaal zich in de collecties van de verzame¬ 

laars (gebruikte afkortingen: FNM: Fries Na¬ 

tuurhistorisch Museum, Leeuwarden; RML: 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Lei¬ 

den; ZMA: Zoölogisch Museum, Amster¬ 

dam). 

I. Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt): 

Ameland, Buren, 18.viii.1985, 1 <J, Th. Heijer- 

man (pitfall). Schiermonnikoog, lS.viii. 1957, 

J. Joosse (coll. P. Poot). 

95. Kalama tricornis (Schrank): Texel: De 

Slufter, 1 .vin. 1951 en 22.vii.1952, W. H. Gra- 

vestein (ZMA). Terschelling: De Grie, 

23.vii.1959, W. H. Gravestein (ZMA). Ame¬ 

land: Buren, 29.vii.1951, P. van der Wiel 

(ZMA). 

103. Tingis ampliata (Herrich-Schäffer): 

Schiermonnikoog: 14.V.1983, K. den Bieman. 

113. Dictyla humuli (Fabricius): Schiermon¬ 

nikoog: 15.V.1983, K. den Bieman. 

116. Loricula elegantula (Bärensprung): Ter¬ 

schelling: West-Terschelling, 16.vii.1980, J. H. 

Woudstra. 
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120. Myrmedobia exilis (Fallén): Terschel¬ 

ling: Lies, 12.ix. 1982, J. H. Woudstra. 

124. Deraeocoris lutescens (Schilling): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 8.viii. 1976, J. H. Woudstra. 

143. Megalocoleus pilosus (Schrank): Ame¬ 

land: Buren, 5-12.viii. 1951, W. H. Gravestein 

(ZMA). 

162. Psallus perrisi (Mulsant & Rey): Ter¬ 

schelling: Lies, 1 l.vii.1988, B. Aukerna & J. H. 

Woudstra. 

168. Psallusfalleni Reuter: Texel: Den Hoorn, 

6.ix.l972, J. H. Woudstra. Terschelling: Oos- 

terend, 6.viii. 1969, B. Aukema; West-Terschel- 

ling, 17.ix. 1981 en Formerum, 24.viii.1981, J. 

H. Woudstra. 

174. Psallus varians (Herrich-Schäffer): Te¬ 

xel: 20.vi. 1926, H. C. Blöte (RML). Terschel¬ 

ling: Hoorn, 28.vi. 1978, J. H. Woudstra; Lies, 

1 l.vii.1988, B. Aukema & J. H. Woudstra. 

177. Phoenicocoris obscurellus (Fallén): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 15.viii. 1963 en West-Ter- 

schelling, 28.vii.1980, J. H. Woudstra. 

178. Atractotomus magnicornis (Fallén): Ter¬ 

schelling: West-Terschelling, 28.vii.1980, 1 

J. H. Woudstra. 

184. Plagiognathus arbustorum (Fabricius): 

Terschelling: Hoorn, 29.vii.1981, 1 J. H. 

Woudstra. Ameland: Oerd, 19.viii. 1985, 1 $, 

Th. Heijerman. Schiermonnikoog: Kobbedui- 

nen, 29.vii.1968, B. Aukema; Dorp, omgeving 

Ijsbaan, 14.viii. 1969, Ph. Pronk (RML). 

200. Sthenarus rotermundi (Scholtz): Ter¬ 

schelling: Lies, 30.vii.1981, J. H. Woudstra. 

210. Dicyphus pallicornis (Meyer-Dür): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 25-28.vi. 1984, J. H. Woud¬ 

stra. 

213. Campyloneura virgula (Herrich-Schäf¬ 

fer): Terschelling: Oosterend, 14.viii. 1969, 1 Ç, 

J. H. Woudstra. 

218. Pilophorusperplexus (Douglas & Scott): 

Terschelling: Oosterend, 5.viii. 1969, 1 2, J. H. 

Woudstra. 

230. Cyllecoris histrionicus (Linnaeus): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 29.vi.1978,1 J. H. Woudstra. 

237. Heterocordylus tibialis (Hahn): Terschel¬ 

ling: Hoorn, 25.vii.1981, 1 $, J. H. Woudstra. 

247. Orthotylus tenellus (Fallén): Terschel¬ 

ling: Lies en Hoorn, 1 l.vii.1988, B. Aukema & 

J. H. Woudstra. 

249. Orthotylus viridinervis (Kirschbaum): 

Texel: Den Burg, 24.vii.1979, J. H. Woudstra. 

Terschelling: Formerum, 2.viii. 1987, 1 2, B. 

Aukema. 

252. Orthotylus concolor (Kirschbaum): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 27.viii.1976, B. Aukema; 

West-Terschelling, 22-24.ix. 1981, J. H. Woud¬ 

stra. 

266. Lygus pratensis (Linnaeus): Vlieland: 

26.vii-3.viii. 1931, 1 2, A. Reclaire (ZMA). Ter¬ 

schelling: Hoorn, 4.vi.l969, 1 <J, Ph. Pronk 

(RML). 

269. Liocoris tripustulatus (Fabricius): Ter¬ 

schelling: West-Terschelling, 5.VÜ.1987, 1 2, J. 

H. Woudstra. Ameland: Oerd, 19.viii. 1985, 1 

S, Th. Heijerman. 

271. Orthops campestris (Linnaeus): Terschel¬ 

ling: Midsland, 12.vii. 1988, B. Aukema & J. H. 

Woudstra. 

275. Pinalitus rubricatus (Fallén): Terschel¬ 

ling: Hoorn, 8.viii. 1976, J. H. Woudstra; Lies, 

1 l.vii.1988, B. Aukema & J. H. Woudstra. 

280. Lygocoris contaminatus (Fallén): Texel: 

Bleekersvallei, 18.vii.1947, H. C. Blöte (RML). 

Terschelling: Oosterend, 9-11. viii. 1964, J. 

Beernink & J. H. Woudstra; Hee, 13.vii. 1988, 

B. Aukema & J. H. Woudstra. Schiermonnik¬ 

oog: 18-28.viii.1962, J. van der Vecht (RML). 

282. Lygocoris viridis (Fallén): Terschelling: 

West-Terschelling, 19.vi. 1982, J. H. Woudstra. 

284. Lygocoris lucorum (Meyer-Dür): Rot- 

tumeroog: 7.viii. 1969, N. de Haas (RML). 

290. Polymerus palustris (Reuter): Texel: De 

Koog, 18.viii.1946, 1 2> W. H. Gravestein 

(ZMA). 

295. Charagochilus gyllenhalii (Fallén): Ter¬ 

schelling: Oosterend, 15.viii. 1968, B. Aukema. 

Ameland: 5-12.vni.1951, W. H. Gravestein (ZMA). 

313. Megacoelum infusum (Herrich-Schäf¬ 

fer): Terschelling: West-Terschelling, 25.viii.1983, 

J. H. Woudstra. 

320. Phytocoris populi (Linnaeus): Texel: Ei- 

erland, 19.vii.1952, W. H. Gravestein (ZMA). 

Terschelling: Midsland, 9.ix. 1980, J. H. Woud¬ 

stra. 

325. Phytocoris ulmi (Linnaeus): Texel: De 

Koog, 20.viii.1946, W. H. Gravestein (ZMA). 

330. Pantilius tunicatus (Fabricius): Terschel¬ 

ling: Hoorn, 18.ix. 1981, J. H. Woudstra. 
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346. Teratocoris antennatus (Boheman): Te¬ 

xel: De Geul, 29.viii.1974, B. Aukema. Vlie¬ 

land: West, 7-9.viii. 1956, W. H. Gravestein 

(ZMA). Terschelling: West-Terschelling, 

29.viii.1983, J. H. Woudstra. 

354. Aptus mirmicoides (Costa): Schiermon¬ 

nikoog: 15.ix. 1984, J. Cronau (coll. R. Ph. 

Jansen). 

365. Temnostethus gracilis (Horvâth): Ter¬ 

schelling: Midsland, 2.viii. 1974, J. H. Woud¬ 

stra; Formerum, 2-3.viii.1987, B. Aukema; 

Lies, 3.viii. 1987, B. Aukema; Lies en Hoorn, 

ll.vii.1988, B. Aukema & J. H. Woudstra. 

367. Temnostethus pusillus (Herrich-Schäf- 

fer): Terschelling: Midsland, 17.ix. 1981, J. H. 

Woudstra. 

371. Anthocoris confusus Reuter: Terschel¬ 

ling: Hoorn, 22.V.1982, B. Aukema; Lies en 

Hoorn, 11 .vii. 1988, B. Aukema & J. H. Woud¬ 

stra. 

383. Acompocoris pygmaeus (Fallén): Ter¬ 

schelling: Oosterend, 21.viii. 1963, J. H. Woud¬ 

stra. 

387. Orius minutus (Linnaeus): Terschelling: 

Hoorn, 27.viii.1976, 1 B. Aukema (ZMA). 

411. Aradus cinnamomeus (Panzer): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 27.viii.1976, 1 macropteerj, 

B. Aukema. 

431. Nysius helveticus (Herrich-Schäffer): 

Terschelling: West-Terschelling, 8.viii. 1971, B. 

Aukema. Schiermonnikoog: 7.viii. 1968, B. 

Aukema. 

432. Nysius ericae (Schilling): Texel: De 

Koog, 29.viii.1974, 1 $, B. Aukema. Terschel¬ 

ling, 27.viii.1976, 1 $, B. Aukema. 

434. Nysius senecionis (Schilling): Texel: 

vi. 1952, W. H. Gravestein (ZMA). Terschel¬ 

ling: 18.vii.1959, W. H. Gravestein (ZMA); 

Oosterend, 27.viii. 1976, B. Aukema. 

463. Eremocoris plebejus (Fallén): Texel: 

Grote Heidvlak, 1-14.X.1985 en Mienterglop, 

1985, M. A. Baars. Vlieland: 12.X.1971, G. 

Stobbe (FNM). Terschelling: Oosterend, 12- 

15.viii. 1964, J. Beernink; Hoorn, 25.vii. 1980, J. 

H. Woudstra. 

487. Graptopeltus lynceus (Fabricius): Ter¬ 

schelling: Formerum, 25.v. 1976, J. H. Woud¬ 

stra. 

501. Sphragisticus nebulosus (Fallén): Ter¬ 

schelling: Hoorn, 18.viii. 1971, J. H. Woud¬ 

stra. 

508. Pterotmetus staphiliniformis (Schilling): 

Terschelling: West-Terschelling, 14-21.viii. 1964, 

J. Beernink & J. H. Woudstra; idem, 14- 

15.vi. 1983, B. Aukema & J. H. Woudstra; 

idem, 7.vi. 1978, H. Edzes (coll. D. Hermes). 

536. Legnotus limbosus (Geoffroy): Ame¬ 

land: Buren, 5-12.viii. 1951, W. H. Gravestein 

(ZMA). 

555. Aelia acuminata (Linnaeus): Texel: 

10.V.1974, J. H. Woudstra. Terschelling: West- 

Terschelling, 14-15.vi.1983, B. Aukema & J. H. 

Woudstra. 

557. Neottiglossa pusilla (Gmelin): Terschel¬ 

ling: 14-21.viii. 1964, J. Beernink & J. H. 

Woudstra; Oosterend, 9.viii. 1986, B. Aukema 

(ZMA). 

569. Dolycoris baccarum (Linnaeus): Ter¬ 

schelling: West-Terschelling, 18.viii. 1964, J. 

Beernink, idem, 14-15.vi. 1983, B. Aukema & 

J. H. Woudstra; Oosterend, 20.viii. 1964, J. 

Beernink; Noordvaarder, 12-18.viii.1966, B. 

Aukema. 

571. Pentatoma rufipes (Linnaeus): Terschel¬ 

ling: West-Terschelling, 28.vii.1980, 1 $, J. H. 

Woudstra; Formerum, 18.viii. 1985, 1 $ 

(FNM). 

573. Eurydema oleracea (Linnaeus): Terschel¬ 

ling: West-Terschelling, 2.vi. 1981, G. Stobbe 

(FNM); idem, 14-15.vi.1983, B. Aukema & J. 

H. Woudstra. Ameland: viii. 1951, W. H. Gra¬ 

vestein (ZMA). 

578. Rhacognathus punctatus (Linnaeus): 

Terschelling: Hoorn, lö.viii. 1963, J. H. Woud¬ 

stra; idem, 14.viii. 1968, B. Aukema; Ooster¬ 

end, 15.viii.1968, B. Aukema. 

580. Zicrona caerulea (Linnaeus): Ameland: 

Oerd, 31.viii. 1986, Th. Heijerman. 

585. Elasmucha fieberi (Jakovlev): Vlieland: 

19.vii.1976, G. Stobbe (FNM). Terschelling: 

Hoorn, 12.viii. 1969, J. Hoogteijling (coll. B. 

Aukema); idem, 6.viii. 1976, J. H. Woudstra; 

idem, 22.V.1982, B. Aukema. 

586. Elasmucha grisea (Linnaeus): Texel: Ko- 

germient, 1986, M. A. Baars. Vlieland: 

26.viii. 1956 & Nieuwe Eendenkooi, 29.v. 1977, 

G. Stobbe (FNM). Terschelling: Midsland, 

lö.viii. 1971, J. H. Woudstra. 
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Vergelijking met de fauna van de Duitse 

Waddeneilanden 

Burghardt (1975) geeft een overzicht van de 

fauna van alle Duitse Waddeneilanden (voor 

de ligging van de eilanden zie fig. 2). In verge¬ 

lijking met Wagner & Weber (1967) vermeldt 

Burghardt Notonecta reuteri Hungerford in 

plaats van N. lutea Muller en vervallen Hebrus 

pusillus (Fallên), Hoplomachus thunbergi 

(Fallén), Pilophorus perplexus (Douglas & 

Scott), Nabis brevis Scholtz en N. rugosus 

(Linnaeus). Aangevuld met de gegevens van 

Niedringhaus & Bröring (1986, 1988), Bröring 

(1988) en Bröring & Niedringhaus (1988, 

1988a) resulteert het volgende beeld met be¬ 

trekking tot de aantallen waargenomen soor¬ 

ten (presentatie/absentie zijn voor de beide 

eilandgroepen opgenomen in tabel 1). 

Oppervlak Aantal 

Waddeneilanden 

(km2) soorten 

Texel 155 182 

Vlieland 34 113 

Griend <5 6 
Terschelling 90 241 

Ameland 59 102 

Schiermonnikoog 39 100 
Rottumerplaat <5 1 
Rottumeroog 6 13 
Totaal 279 

Oostfriese Eilanden 

Mellum 6 85 

Wangerooge 8 40 

Spiekeroog 16 49 

Langeoog 20 34 

Baitrum 6 33 

Norderney 25 157 

Juist 11 75 

M emmert 6 113 

Borkum 29 191 

Totaal 257 

Noordfriese Eilanden 

Sylt 90 144 

Amrum 21 192 

Föhr 80 17 

Pellworm 36 8 

Hooge 6 23 

Oland <5 4 

Norderoog <5 7 

Totaal 232 

In totaal zijn op de Nederlandse en Duitse 

Waddeneilanden 348 soorten aangetroffen, 

waarvan er 171 (49%) op alle drie eilandgroe¬ 

pen voorkomen. De Waddeneilanden hebben 

respectievelijk 213 en 194 soorten gemeen met 

de Oost- en Noordfriese Eilanden. 43 Soorten 

zijn wel gevonden op de Waddeneilanden, 

maar niet op de Duitse eilanden. Op de Oost¬ 

en Noordfriese Eilanden zijn respectievelijk 31 

en 25 soorten aangetroffen, die tot dusverre 
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Tabel 2. Aantal soorten per familie voor het vasteland van Nederland, de vier noordelijke provincies (Noord-Holland, 

Friesland, Groningen en Drenthe) en de Waddeneilanden. Tussen haakjes het aantal soorten dat vliegend is waargeno¬ 

men. 

Familie vasteland noordelijke provincies Waddeneilanden 

Dipsocoridae 2 1 1 

Nepidae 2 2 1 

Corixidae 31 (18) 26 (18) 25 (17) 

Naucoridae 2 1 1 

Aphelocheiridae 1 

Notonectidae 6 (1) 6 (1) 6 (1) 
Pleidae 1 1 1 

Mesoveliidae 1 1 1 

Hebridae 2 2 2 

Hydrometridae 2 2 1 

Veliidae 5 3 2 

Gerridae 9 (4) 8 (4) 5 (4) 
Saldidae 20 (5) 15 (5) 15 (5) 
Tingidae 30 (3) 22 (3) 10 (2) 
Microphysidae 6 (1) 5 (1) 4 (1) 
Miridae 230 (112) 186 (108) 101 (66) 

Nabidae 13 (4) 11 (4) 10 (4) 
Anthocoridae 32 (9) 28 (9) 14 (6) 
Cimicidae 5 4 

Reduviidae 9 (1) 6 (1) 3 (1) 
Aradidae 6 (1) 4 (1) 1 

Piesmatidae 2 (1) 2 (1) 2 (1) 
Berytidae 9 (2) 5 (2) 5 (2) 
Lygaeidae 82 (28) 59 (28) 40 (21) 
Pyrrhocoridae 1 1 

Stenocephalidae 2 1 

Coreidae 11 (2) 6 (2) 3 

Alydidae 1 1 

Rhopalidae 9 (1) 5 (1) 3 (1) 
Cydnidae 9 (2) 7 (2) 3 (1) 
Thyreocoridae 1 1 1 

Scutelleridae 6 6 1 

Pentatomidae 29 (9) 20 (9) 13 (7) 
Acanthosomatidae 6 (4) 5 (4) 4 (4) 

Aantal soorten 583 (208) 453 (204) 279 (144) 

% vliegende soorten 35,7 45,0 51,6 

niet op een van de andere eilandgroepen zijn 

gevonden. Met de nodige reserve (de verzamel- 

intensiteit voor de verschillende eilanden loopt 

sterk uiteen) kan gesteld worden dat de meeste 

soorten lijken voor te komen op Terschelling 

(van de Nederlandse eilanden verreweg het 

meest intensief bemonsterd!), met als gevolg 

dat ook het totaal aantal op de Nederlandse 

eilanden aangetroffen soorten hoger is dan op 

de twee andere eilandgroepen. In totaal zijn 

van de zestien Duitse Waddeneilanden echter 

meer soorten bekend (305) dan van onze acht 

eilanden (279). Op Helgoland zijn 27 soorten 

gevonden, die alle ook voorkomen op de an¬ 

dere eilandgroepen (Burghardt, 1975). Nadere 

analyse van de genoemde aantallen is op dit 

moment nog weinig zinvol, omdat voor de 

meeste eilanden resultaten van meer systema¬ 

tische bemonsteringen ontbreken. Niedring- 

haus & Bröring (1986, 1988), Bröring (1988) en 

Bröring & Niedringhaus (1988) geven over¬ 

zichten van dergelijke, recente bemonsteringen 

op de Oostfriese Eilanden Norderney, Mem- 

mert en Mellum, met als resultaat niet minder 

dan respectievelijk 116, 51 en 77 soorten nieuw 

voor de betreffende eilanden. 
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VAKANTIE BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek zal van 11 - 25 september a.s. gesloten zijn i.v.m. 

vakantie van de bibliothecaresse. 

NEDERLANDSE ENTOMOLOGENDAG 

-nnecember 1989 
Transitorium II, 

Universiteitscentrum DE UITHOF, UTRECHT 

Zoals in de afleveringen van Verenigingsnieuws in februari en maart jl. 
reeds is aangekondigd zal de Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie 
(SETE) van de NEV, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht, een 
wetenschappelijke bijeenkomst organiseren waarop experimentele- en 
toegepaste entomologen uit Nederland elkaar kunnen informeren over de 
voortgang van het onderzoek. Deze wetenschappelijke vergadering wordt 

gehouden in de Uithof te Utrecht. 
Er is reeds door veel onderzoekers van zeer uiteenlopende instituten waar 

met insecten wordt gewerkt, ingetekend. Dit wetenschappelijk evenement 
lijkt een groot succes te worden! Door deze grote belangstelling van de 
kant van de sprekers zullen er simultaan in drie zalen voordrachten worden 
gehouden. Toehoorders kunnen tussen de voordrachten van zaal wisselen. 
Naast het lezingen programma is er een poster gallerij, waar onderzoekers 
hun resultaten d.m.v. een poster kunnen presenteren. De openingsvoordracht 

wordt gehouden door Prof. Dr. J.C. van Lenteren, LU Wageningen, over ”100 
Jaar Biologische Bestrijding". Daarnaast zijn er sessies over o.a. 
veterinaire entomologie, hydro-entomologie, insectenbestuiving, fysiologie, 
faunistiek & diagnostiek, en vele andere onderwerpen. 
Het lezingen programma is reeds geheel volgeboekt. Echter, er is op dit 
moment nog ruimschoots de gelegenheid om als toehoorder deel te nemen en 

NEV-leden, evenals andere belangstellenden, worden hiervoor van harte 
uitgenodigd ! 

Deelnemers die tijdig het inschrijfgeld overmaken ontvangen, kort na het 
congres, de complete bundel met de artikelen van de voordrachten en 

posters: "EXPERIMENTAL AND APPLIED ENTOMOLOGY, Proceedings of the 
Netherlands Entomological Society". 
Plaats: Zaal 001, Transitorium II, De Uithof. Koffie: vanaf 09.00 uur; 
Opening: 09.30 uur; Borrel: vanaf 16.30 uur. 

Na opgave, door het overmaken van f.27,50 voor deelname, eventueel plus 
f.10,00 voor de lunch, op postgiro 2515973 t.n.v. M.J. Sommeijer en/of J. 
van der Blom, SETE, Postbus 80.086, Utrecht, wordt nadere informatie 
toegestuurd. 

xxxiii 



INFORMATIE VOOR CANDIDAAT LEDEN 
Op de afgelopen LentevergaderIng Is een folder met informatie over de NEV 
verspreid die vooral bestemd is voor candidaat leden. Er zijn onlangs 
enkele exemplaren van deze folder gestuurd naar de contactpersonen van NEV- 
afdelingen, secties en commissies (zie omslag E.B.) Deze informatie kan 
natuurlijk ook verkregen worden bij het secretariaat, de administratie en 
de leden van het Bestuur. De secretaris wil enthousiaste ledenwervers graag 
enkele exemplaren toesturen! 

VASTE DAGEN VOOR LANDELIJKE VERGADERINGEN 
Het Bestuur heeft besloten om de (landelijke) seiszoensvergaderingen in het 
vervolg op vaste dagen te houden. Deze vergaderingen werden meestal al op 
vaste dagen gehouden en in feite verandert er dus niet veel. Alleen, mensen 
met volle agenda's, coördinatoren van NEV-afdelingen en anderen die 
entomologische vergaderingen moeten plannen, kunnen er nu beter rekening 
mee houden dat de seizoensvergaderingen in principe (!) op de hieronder 
genoemde dagen gehouden worden (met daarachter de data voor de 
vergaderingen in 1989, 1990 en 1991) 

1989 1990 1991 

Lentevergad.: 4e zaterdag in april 22/4 21/4 27/4 

Zomervergad.: Ie of 2e weekend 
10/6 9/6 1/6 óf 8/6 (zaterdag) in juni 

Herfstvergad.: : 4e zaterdag in november 25/11 24/11 23/11 

Wintervergad.: : Ie zaterdag in februari 11/2 3/2 2/2 

INSTUREN VAN MEDEDELINGEN VOOR HET VERENIGINGSNIEUWS 
Het komt nogal eens voor dat verzoeken voor het plaatsen van mededelingen 
in het VN te laat bij het secretariaat binnenkomen. De kopij voor VN wordt 
vijf weken voor het verschijnen van het betreffende EB-nummer gebundeld en 
een maand van tevoren verstuurd. Houdt u er ook rekening mee dat er vaak 
plaatsgebrek is op deze pagina's en dat er niet iedere maand een aflevering 
is. 

WANDELENDE TAKKEN IN ARTIS 14 - 16 OCTOBER 1989 
De afdeling Nederland-België van de Phasmid Study “"Cr o up organiseert een 
tentoonstelling van levende Phasmiden (wandelende takken). Er zijn ook 
geprepareerde wandelende takken te zien en er is een video film. Gratis 
voor Artis bezoekers. Informatie: J. van Gorkum, 035 - 217719. 

BIJENTEELT TENTOONSTELLING TE WAGENINGEN 14 OCTOBER 1989 
De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland organiseert een 
OPEN DAG onder het motto " een bij hoort er bij". Het betreft een 
uitgebreide tentoonstelling met activiteiten in "Het Bijenhuis". Plaats: 
Grintweg 273, Wageningen; tijd: 10.00 - 16.00 uur. 

CATALOGUS VLINDERS OP POSTZEGELS 
Informatie over dit boekwerk bij: J. Beijer, Gandhilaan 3, 2622 GD Delft, 
tel. 015-566246 
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Vergelijking met het vasteland 

Eilandfauna’s zijn wat betreft het vesti¬ 

gen/hervestigen van soorten afhankelijk van 

transport over een barrière (bereikbaarheid) en 

van de aanwezigheid van de juiste biotopen op 

het desbetreffende eiland (geschiktheid). De 

aanwezige fauna zal, eventueel afhankelijk van 

de oorspronkelijk aanwezige fauna, in meer of 

mindere mate een resultante zijn van deze 

beide factoren. Een vergelijking tussen de ei- 

landfauna en de fauna van het ’Trongebied”, 

in dit geval het nabije vasteland (de provincies 

Noord-Holland, Friesland, Groningen en 

Drenthe), zou wat betreft het verbreidingsver- 

mogen van de betrokken soorten een indicatie 

kunnen geven voor de mate, waarin de fauna 

van de Waddeneilanden een afspiegeling is van 

een dergelijk dispersieproces. Verondersteld 

wordt, dat wantsen zich vrijwel uitsluitend vlie¬ 

gend over grotere afstanden kunnen verplaat¬ 

sen. Van zeer veel soorten zijn vliegwaarnemin- 

gen bekend (tabel 1), hetzij door vangsten op 

licht (zie bijvoorbeeld Meurer, 1956, 1957 en 

1963 voor vangsten in Noord-Holland), dan 

wel door vangsten in raamvallen (vangsten van 

de eerste auteur in Wijster, Drenthe en omge¬ 

ving in de j aren 1979-1984 en in Oost-Flevo- 

land in de jaren 1981-1984). Tabel 2 geeft een 

overzicht van deze gegevens, gerangschikt per 

familie. 

Toetsing tegen de nulhypothese, dat de 

fauna van de Waddeneilanden wat betreft het 

aandeel van de vliegende soorten niet verschilt 

van die van de vier noordelijke provincies, le¬ 

vert geen significant verschil op (x2 = 2,74, df 

= 1, 0.1 > p > 0 ,05). Deze uitkomst zou erop 

kunnen duiden, dat het niet zozeer de bereik¬ 

baarheid van de eilanden, als wel de aanwezig¬ 

heid van geschikte biotopen op de eilanden is, 

die bepalend is voor de samenstelling van de 

wantsenfauna. 
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Noten 

'). De taxonomische status van Monosynamma mar it i- 

mum Wagner staat ter discussie, maar vooralsnog is deze 

hier als soort opgevoerd. 

2) . Sigara selecta (Fieber) werd door MacGillavry (1914) 

al van Terschelling vermeld, maar Reclaire (1932) be¬ 

schouwde zijn determinatie als dubieus en de desbetref¬ 

fende exemplaren zijn niet terug te vinden. 

3) . Higler (sehr, meded., 1989) ving Glaenocorisapropin- 

qua (Fieber) niet op Rottumeroog, zoals vermeld in Leent- 

vaar (1981), maar op Schiermonnikoog. Ook de plusjes 

voor Sigara scotti (Fieber) en Notonecta lutea onder Ame¬ 

land zijn niet conform zijn opgave aan Leentvaar. 

4) . Het van Texel, Vlieland en Terschelling vermelde ma¬ 

teriaal van Gerris gibbifer Schummel (Reclaire, 1926, 

1930, 1932 en 1951) is met uitzondering van een mannetje 

van de vondst van Texel (20-26.ix.1947, A. Reclaire, coll. 

ZM A), dat tot G. thoracicus Schummel behoort, niet meer 

terug te vinden. Sindsdien is gibbifer alleen op Texel waar¬ 

genomen: De Koog, 7.V.1949, excursie Museum Leiden 

(RML). 
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Abstract: The male and nymphal stages of Bryobia peler entsi are described for the first time; the description of the female 

is corrected. 

G. L. van Eyndhoven, Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH 

Amsterdam. 

V. Vacante, Istituto di Entomologia Agraria, Università di Catania, Italy. 

Introduction 

The large genus Bryobia includes several spe¬ 

cies groups. One of these, the berlesei group 

Van Eyndhoven, 1957, is mainly characterized 

by the fact that in the series of four to five setae 

on tubercles that form the usual dorsal inner 

row of setae on femur I, three or four setae are 

notably longer than in other species groups. 

Moreover, all species of this group have a 

usually distinct receptaculum seminis, which in 

some species attains a considerable size. Be¬ 

cause of this ubiquitous, distinct, receptaculum 

we presume that males are present in all spe¬ 

cies, contrary to several other species groups. 

The relatively rare males have been de¬ 

scribed in Bryobia ulicis Van Eyndhoven, 

1959, vandaelei Vacante, 1983, pyrenaica Van 

Eyndhoven & Vacante, 1985 and B. cavalloroi 

Vacante & Van Eyndhoven, 1988. Juvenile 

stages have been described of B. berlesei Van 

Eyndhoven, 1957, cooremani, dekocki, dik~ 

menensis, pandayi, provincialis, pyrenaica (all 

Van Eyndhoven & Vacante, 1985), ulicis, 

vandaelei, and cavalloroi. 

So far, 14 species have been described within 

the berlesei group (Van Eyndhoven & Vacante, 

1985; Vacante & Van Eyndhoven, 1988). As far 

as we have been able to ascertain all species are 

monophagous; all foodplants belong to the 

tribe Genisteae (Leguminosae). 

The second author collected nymphs and 

adults of both sexes of B. pelerentsi on the 

island of Sardinia in May 1986 (Argius (OR), 

S. M. Pula (Cagliari) and Domus de Maria 

(Cagliari)). The material was found on Calico- 

tome villosa (Poiret) Link., the same foodplant 

from which the species was discovered origi¬ 

nally in Yugoslavia. The hitherto unknown 

nymphs and male are described below. 

The following abbreviations are used: C: setae 

clunales, DC,_3: setae dorsales I-III, P,_2: setae 

of the propodosoma, Se: setae sacrales exteri- 

ores, Si: setae sacrales interiores. 

Bryobia pelerentsi Van Eyndhoven & 

Vacante, 1985 

Protonymph (figs. 1-6) 

Length 280 p, width 180 p. Propodosomal 

exterior lobes lower than interior lobes, with 

long, narrow seta, 30 X 3 p. Interior lobes with 

short, widened seta with some long teeth, 

rather broad and mammilliform. Dorsal setae 

on very low tubercles, I very long, 36 X 8 p, II 

16 X 8 p, III 12 X 6 p. Marginal and terminal 

setae on strong tubercles, long, narrow and 

pectinate, 45-50 p. Leg I 140 p, femur I with 1 

long seta of 24 p, leg II 85 p, leg III 105 p, leg 

IV 85 p. Palptarsus about 1.5 times as long as 

claw, 12 p. 
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Figs. 1-7. Bryobia pelerentsi Van 

Eyndhoven & Vacante, nymphal 

stages. 1-6 protonymph. 1, seta of 

the exterior frontal lobe; 2, seta of 

the interior frontal lobe; 3-5, first, 

second and third dorsocentral seta; 

6, dorsal aspect of opisthosoma; 7, 

deutonymph, dorsal aspect of 

opisthosoma. 

Deutonymph (fig. 7) 

Length ± 460 ft, width 250-280 ft. Propodo- 

somal exterior lobes much lower than interior 

lobes, with long, rather broad seta, 30 X 8 p. 

Interior lobes mammilliform with a widened 

seta with some long teeth about as in proto¬ 

nymph, 15 X 5 p. Dorsal setae all short and 

wide, on very low tubercles, I 28 X 20 p, II 17 

X 13 p, III 12 X 9 p. Marginal setae and 

exterior sacrales 35-45 X 10 p, interior sacrales 

50 X 5 p, clunales very narrow, 55 X 3 p, all 

on strong tubercles. Leg I 240 p, femur I with 

2 long setae of 40 p, leg II 140 p, leg III 165 p, 

leg IV 175 p. Palptarsus about 1.5 times as long 

as claw, 25 p. 

Female 

There are four long hairs on femur I, in accor¬ 

dance with the other species of the berlesei 

group. The original description erroneously 

mentioned three setae, caused by the poor state 

of the type material. 

Male (figs. 8-19) 

Living animal with central area of idiosoma 

and legs orange, numerous brown-greenish 

spots along border of idiosoma. 

Idiosoma pyriform (fig. 8). Cuticular striae 

as in the female of Bryobia aetnensis Vacante, 

1983. Surface of body with numerous granu¬ 

lations (not indicated in fig. 8). Propodosomal 

lobes subtriangular, exterior ones lower than 

interior ones. An imaginary line connecting the 

tops of the setae of the exterior lobes passes 

through the setae of the interior lobes. 

Dorsally there are 16 pairs of setae, all spat- 

ulate, pectinate (figs. 9-11), on small tubercles; 

4 pairs belong to propodosoma and 12 to hys- 

terosoma. Clunal and sacral setae of about the 

same size and somewhat longer than other 

dorsal setae. First dorsocentral setae distinctly 

larger than 2nd and 3rd dorsocentrals. 

Ventral chaetotaxy and ano-genital area as 

in all other species of the genus. Aedeagus (fig. 

19) straight, long, narrowing distally to a fine 

point. 

Stylophore slightly burrowed in anterior 

margin. Pedipalp having the same construc¬ 

tion and chaetotaxy as all other species of the 

genus. Its 5th segment, i.e. the palptarsus, not 

very long, about 1,5 times length of claw. Pe- 

ritrema ending in distal anastomosis (fig. 13). 

Leg I longer than idiosoma. Femur I dor- 

sally with 5 pectinate setae in interior row; first 

4 of these longer than largest width of segment. 

Claw of pretarsus I (fig. 15) with 2 tenent setae; 

empodium I with 4 tenent setae in 2 rows. 

Pretarsi II-IV (fig. 12) have claws with 2 rows 

of 2-5 tenent setae and an empodium with 2 
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Figs. 15-19. Bryobiapelerentsi Van Eyndhoven & Vacante, male. 15, tarsus I; 16, duplex setae of tarsus III; 17, solenidium 

of tarsus IV with the nearest tactile seta; 18, last four segments of pedipalp; 19, ano-genital area with aedeagus. 

rows of 5-10 tenent setae each. Solenidium of 

duplex setae of tarsus III (fig. 16) slightly, oc¬ 

casionally amply, longer than tactile seta. Sol¬ 

enidium of tarsus IV (fig. 17) of about half the 

length of nearest tactile seta, distance between 

them about length of solenidium. Chaetotaxy 

of the legs: coxa 2-1-1-1; trochanter 1-1-1-1; 

femur 12/15-9/10-5/7-5/6; genu 6-5-6-5/6; ti¬ 

bia 12/13 + 1 trichobothrium + 1 solenidium 

-9-9-9; tarsus 14 + 6/7 solenidia + 3 eupathidia 

+ 2 duplex setae - 12/13 + 2 solenidia + 3 

eupathidia + 1 duplex seta - 13+1 duplex seta 

13/14 + solenidium. 

Measurements (6 specimens on slides, in 

mp). Length of body (including lobes) 410-449, 

width 185-270. Length of leg I (femur-tarsus) 

480-569, leg II 230-280, leg III 230-280, leg IV 

260-300. Femur I 187-215, genu I 85-88, tibia 

1 130-156, tarsus 178-110. P, 15-20X5-7, P223- 

28X7-10, DC, 26-30X9-10, DC2 17-20X6-9, 

DC3 15-20X6, Se 29-39X7-10, Si 30-40X7-9, 

C 30-40X7-9. Distance between DC,-DC, 37- 

58, DC2-DC2 28-33, DC3-DC3 21-30, DCr 

DC2 68-76, DC2-DC3 56-60. Solenidium and 

tactile seta of duplex setae of tarsus III 18-23 

and 18-21, respectively. Solenidium of tarsus 

IV 10-12, nearest tactile seta 18-21, distance 

between them 10-13. Dorsal interior setae of 

femur I (proximally to distally) 30-46, 38-50, 

32-46,34-50 and 22-28. Stylophore 74-75 X 48- 

50. Distal anastomosis of peritrema 12-21 X 6- 

9. Palp tarsus 16; its solenidium 8-9, its eupa¬ 

thidia 6-7, 5-7 and 4-5 respectively. 
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Abstract: The differences between the eggs and larvae of the parasitoids of Liriomyza spp. in greenhouses in The 
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Introduction 

Biological control of leafminers is conducted 

on a practical scale in commercial greenhouses 

planted with vegetables, especially tomatoes. 

In The Netherlands the native leafminer spe¬ 

cies on tomato is Liriomyza bryoniae Kalten¬ 

bach, the tomato-leafminer. The American 

serpentine leafminer, Liriomyza trifolii (Bur¬ 

gess) was introduced by accident on 

Chrysanthemum cuttings in 1976. In Dutch 

greenhouses three native species of parasitoids 

occur regularly: Daenusa sibirica (Telenga) 

(Braconidae, Alysiinae), Opius pallipes Wes- 

mael (Braconidae, Opiinae), which are endo- 

parasitoids, and Diglyphus isaea Walker (Eu¬ 

lophidae, Eulophini), which is an ectopara- 

sitoid. Moreover, Chrysocharis oscinidis 

Ashmead (syn.: C. parksi (Crawford)) (Eulo¬ 

phidae, Entedontinae) and Opius dimidiatus 

(Ashmead) (Braconidae, Opiinae), which are 

endoparasitoids, were imported from the USA 

for experimental purposes. O. pallipes does 

not develop with L. trifolii as a host. The other 

parasitoids occur on both Liriomyza spp. 

For pest prognosis, especially in integrated 

pest management programmes, it is necessary 

to count the mines of each generation and to 

establish the degree of parasitism. Recognition 

of the parasitoid species present, for which this 

paper describes a method, improves the quality 

of this prognosis. 

Methods 

For this prognosis, we dissected a sample of 

leafminer larvae under the microscope. Each 

leafminer larva is removed from the leaf and 

put in a droplet of water. At a magnification 

of 8-40 X the larvae were opened with a pair 

of minute tweezers. The contents of the larvae, 

with or without parasitoid eggs or larvae, 

spread in the droplet of water. The parasitoid 

species can be recognized by the shape of their 

eggs and larvae. To illustrate the differences in 

shape of eggs and larvae of Liriomyza leaf- 

miner parasitoids, illustrations were made with 

the help of a light microscope. The dissection 

method is much faster than rearing the para¬ 

sitoids, which takes about 14 days. The average 

time to dissect one leafminer is about one min¬ 

ute (including removing the leafminer from the 

leaf, etc.). A sample consists of 50 third instar 

leafminer larvae. If more leafminer clusters are 

present, separate samples have to be taken. 

Repeated sampling is necessary to predict 

further development of pest and parasitoids. 
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Fig. 1. Opius pallipes Wesmael. 

The egg (a) is elongated, the iarva (b) 

has a blunt head with large mandi¬ 

bles (m); s = serosa cells. Length of 

the larva: 0.55 mm. O. pallipes is an 

important parasitoid of L. bryoniae 

in Europe. 

Fig. 2. Opius dimidiaius (Ash- 

mead). The egg (a) and the larva (b) 

look very similar to those of Opius 

pallipes; s = serosa cells. Length of 

the larva: 0.50 mm. O. dimidiaius 

occurs in North America. 

Fig. 3. Dacnusa sibirica (Telen- 

ga). The egg (a) is oval, the larva (b) 

has a pointed head; m = mandibles, 

h = hypostoma. Length of the larva: 

0.60 mm. 

Fig. 4. Chrysocharis oscinidis 

Ashmead. The egg (a) is more or less 

cylindrical. At one end there is a 

small projection. The head of the 

larva (b) is flexible in relation to the 

body. Length of the larva: 0.35 mm. 

Braconidae 

Capek (1973) presents a classification of final 

instar larvae of Braconidae. For the Alysiinae 

the key runs up to the genus Dacnusa. Char¬ 

acteristic of this genus, as well as of the genera 

Chorebus and Laotris, is that the hypostoma 

is longer than the mandible. No key is given for 

the Opiinae due to the heterogeneity of the 

larvae of the large genus Opius sensu Fischer. 

Fischer (1973) gives more details of eggs and 

larvae of a few Opiinae, although not of 

O. pallipes and O. dimidiaius. Hopkins (1977) 

gives descriptions and drawings of different 

parasitoid larvae, including a Dacnusa sp. and 

an Opius sp., from the chrysanthemum leaf- 

miner Chromatomyia syngenesiae Hardy 

(Diptera; Agromyzidae). A description and 

drawings of the immature stages of a Dacnusa 

sp., a parasitoid of the alfalfa blotch leafminer 

Agromyza frontella Rondani (Diptera: Agro¬ 

myzidae), is given by Guppy and Meloche 

(1987). 

The eggs and larvae of O. pallipes are very 

similar to those of O. dimidiaius. So far this 

has not been a problem for identification, be¬ 

cause O. dimidiaius does not seem to have 

established permanently in Dutch green¬ 

houses. The eggs of these Opius spp. are cylin¬ 

drical, thin, and white shortly after oviposition 

(fig. 2a). Soon after oviposition the eggs swell; 

most prominently at the anterior end (fig. la). 

They are 2.7 to 4 X longer than broad. The 

swollen eggs are translucent. Before the larvae 

hatch from the eggs, the embryos of the Opius 

spp. uncurle themselves inside the eggs. The 

larvae of the Opius spp. have a blunt head with 

red mandibles. The larvae are translucent, 

sometimes slightly white, and usually covered 

with serosa cells at the dorsal side. This gives 

them a hazy appearance (figs. 1 b and 2b). The 

eggs of D. sibirica are more or less oval (2 X 

longer than broad). Shortly after oviposition 

the eggs show some white on the inside, but 

soon they swell and become translucent. Be¬ 

fore the larvae hatch from the eggs, the em¬ 

bryos of D. sibirica are curved inside the eggs. 

The larvae of D. sibirica have a pointed head 

with red mandibles. The larvae are translucent, 

sometimes slightly white (fig. 3). 
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Fig. 5. Diglyphus isaea Walker. 

Larvae (a) (0.5-1.5 mm) on third in¬ 

star grub of L. bryoniae (b) (2.5 

mm). The epidermis of the leaf has 

been removed. 

Eulophidae 

Hopkins (1977) gives figures of the immature 

stages of D. isaea and a Chrysocharis sp., pa- 

rasitoids of the chrysanthemum leafminer 

Chromatomyia syngenesiae Hardy (Diptera: 

Agromyzidae). Diglyphus isaea is an ectopara- 

sitoid: the eggs and larvae develop in the mine, 

outside the leafminer larvae. As D. isaea is the 

only ectoparasitoid found in Dutch green¬ 

houses, this species can be recognized by the 

position of eggs and larvae outside the hosts 

(fig. 5). The eggs of C. oscinidis are almost 

cylindrical with a small projection at one end, 

and are white. The embryos, however are 

translucent and difficult to see inside the eggs. 

The larvae are easily distinguished from the 

larvae of the Braconidae because their head is 

flexible in relation to their body. The larvae of 

C. oscinidis are translucent and their mandi¬ 

bles are not conspicuously coloured (fig. 4). 
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Pilophorus pusillus nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Heteroptera: Miridae, Orthotylinae) 

Berend Aukema 

AUKEMA, B., 1989. PILOPHORUS PUSILLUS NEW FOR THE FAUNA OF THE NETHERLANDS (HETE¬ 

ROPTERA: MIRIDAE, ORTHOTYLINAE). - ENT BER., AMST. 49 (10): 141-143. 

Abstract: The first two Dutch records of the rare Pilophorus pusillus are given. Differences with the closely related P 

perplexus are discussed and depicted and notes on its biology and distribution are given. 

Berend Aukema, Pomona 66, 6708 CC Wageningen. 

Inleiding 

De vondst van extreem kleine exemplaren van 

de miride Pilophorus perplexus (Douglas & 

Scott), die aanvankelijk voor Ppusillus Reuter 

werden gehouden, vormde aanleiding om de 

verschillen tussen beide soorten nader te be¬ 

zien. Revisie van collectiemateriaal leverde ver¬ 

volgens de eerste Nederlandse vondsten van 

pusillus op. Biologie, levenscyclus en versprei¬ 

ding van laatstgenoemde worden aan de hand 

van literatuurgegevens belicht. 

Pilophorus pusillus versus P. perplexus 

In 1988 ving ik op ruwe iep (Ulmus glabra 

Hudson) in Wageningen een aantal miriden 

van het genus Pilophorus, die mij opvielen 

door de geringe grootte. Bij determinatie met 

Wagner (1952) komt men, de sleutel volgend, 

uit bij de Mediterrane Pilophorus pusillus, een 

soort die nog niet eerder uit ons land vermeld 

werd. Hij zou zich onderscheiden van de bij 

ons algemeen op loofbomen voorkomende 

Pilophorus perplexus door geringere grootte 

(3,3-3,9 versus 4,0-4,5 mm) en een ten opzichte 

van de kop smaller (1,1-1,12 maal zo breed 

versus 1,2 maal zo breed) en duidelijker zijde¬ 

lings naar binnen gebogen pronotum. Nadere 

beschouwing van de beschrijving van beide 

soorten wekte echter toch weer twijfel: 

perplexus zou slechts een enkele rij langere, 

opstaande haren aan de achterrand van het 

corium bezitten, terwijl bij pusillus dergelijke 

haren verspreid op het achterste deel van het 

corium zouden voorkomen. Bij het onder¬ 

zochte materiaal is eerder sprake van een en¬ 

kele, kamvormige rij (fig. 1), dan van een ver¬ 

spreide beharing, zodat we op grond van dit 

Fig. 1-2. Pilophorus spp., habitus vrouwtjes. 1, P per¬ 

plexus, Epe, 5.ix. 1980, leg. & coll. B. Aukema; 2, P pu¬ 

sillus, Deurne, Liessel, 9.ix. 1987, leg & coll. B. Aukema 

(schaallijn 1 mm). 
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kenmerk toch op perplexus uitkomen. Zeker¬ 

heid verschaft Stichel (1956-1958) dankzij een 

betere beschrijving van de betreffende beha¬ 

ring bij pusülus: ’’Distalabschnitt des Corium 

bis zur distalen weissen Querlinie mit halbauf- 

gerichteten Haaren”, waarbij de ’’distalen weis¬ 

sen Querlinie” betrekking heeft op de achterste 

van de twee dwarsbanden van zilverwitte 

schubachtige beharing op het corium. Stichel 

geeft daarnaast nog een aanvullend kenmerk: 

’’Marginalwinkel des Corium und des Cuneus 

mit einem gemeinsamen Fleck aus silberweis- 

sem Schuppenhaaren” bij pusülus en het ont¬ 

breken van een dergelijk haartoefje bij 

perplexus. Wagner & Weber (1964) nemen het 

eerste kenmerk over, maar vermelden het extra 

zilverwitte haartoefje bij pusülus niet. Wagner 

(1973) doet dat laatste ook niet, maar geeft wel 

afbeeldingen van de mannelijke genitaliën. 

Wat betreft de aedaeagi zijn Wagner’s afbeel¬ 

dingen en beschrijvingen echter in zoverre on¬ 

volledig, dat hij het mediaan aanwezige, en 

volgens Rieger (1984) soortspecifieke, diverti¬ 

culum niet weergeeft of beschrijft. Op basis van 

de beperkte lange beharing op de cuneus (fig. 

1), het ontbreken van het extra zilverwitte 

haartoefje, en de mannelijke genitaliën (fig. 3) 

behoort het Wageningse materiaal ondanks de 

geringe grootte en het smalle, afwijkend ge¬ 

vormde halsschild tot perplexus. 

Het bovenstaande vormde echter aanleiding 

om collectiemateriaal van Pilophorus nog eens 

kritisch door te lopen, met als resultaat twee 

Nederlandse vindplaatsen van P. pusülus. De 

beharing van het corium en de aedeagus zijn 

respectievelijk weergegeven in figuur 2 en 4. 

Een ander opvallend verschil vormen bij het 

onderzochte materiaal de twee distolaterale 

borstelharen op het pronotum, die bij 

perplexus veel minder sterk ontwikkeld zijn 

(fig. 1), dan bij pusülus (fig. 2). Onderzoek van 

omvangrijker materiaal is echter noodzakelijk 

om dit verschil op juiste waarde te kunnen 

schatten. 

Pilophorus pusülus in Nederland 

Zelf verzamelde ik op 9.ix. 1987 een vrouwtje 

van pusülus te Liessel, gemeente Deurne. Ook 

in de collectie van R. H. Cobben op de vak¬ 

groep Entomologie van de Landbouwuniver¬ 

siteit in Wageningen werd een vrouwtje van 

pusülus aangetroffen, verzameld door W. H. 

Gravestein op 8.ix.l946 te Hilversum en door 

hem gedetermineerd als P. confusus (Kirsch¬ 

baum), een soort die echter een geheel andere 

habitus heeft, en die bovendien van top tot teen 

lang behaard is. De betreffende vondst staat 

gedetailleerd vermeld in Reclaire (1951) onder 

confusus: ”in aantal in gezelschap van de mier 

Tetramorium caespitum onder brem”. Omdat 

er sprake is van ”in aantal”, verzocht ik de heer 

J. H. Woudstra om het bewuste materiaal, dat 

zich in de collectie van het Zoölogisch Mu¬ 

seum in Amsterdam zou moeten bevinden, te 

checken. Hij berichtte mij dat in totaal 16 die¬ 

ren (acht mannetjes en evenzovele vrouwtjes) 

van deze vangst aanwezig waren onder 

confusus, en dat zij inderdaad alle behoren tot 

pusillus\ 

Biologie en levenscyclus 

De soorten van het genus Pilophorus vertonen 

een oppervlakkige gelijkenis met mieren en 

worden ook vaak in het gezelschap van mieren 

aangetroffen (Wagner, 1973; Wagner & Weber, 

1964). Hun voedsel zou in hoofdzaak bestaan 

uit bladluizen van de subfamilie Lachninae, 

hetgeen zou verklaren, waarom zij zo vaak in 

gezelschap van (bladluizen hoedende) mieren 

worden aangetroffen (Southwood & Leston, 

1959). 

P. pusülus wordt vermeld van bomen 

(Quereus sp. en Ulmus sp.) en struiken 

(Sarothamnus sp.) (Stichel, 1956-1958; Wag¬ 

ner, 1952, 1973; Wagner & Weber, 1964). Het 

in Liessel gevangen vrouwtje werd in gezel¬ 

schap van de tingide Dictyonota fuliginosa 

(Costa), de miriden Orthotylus adenocarpi 

(Perris), O. concolor (Kirschbaum) en O. vires- 

cens (Douglas & Scott) en de pentatomiden 

Piezodorus lituratus (Fabricius) en Picro- 

merus bidens (Linnaeus) van brem (Cytisus 

scoparius (L.) Link) geklopt op het terrein 

van de plaatselijke steenfabriek. In Hilversum 

werd pusülus in gezelschap van mieren onder 

brem aangetroffen. Zebe (1971) en Schuster 
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(1988) klopten pusillus eveneens van brem. 

Adulten worden in augustus en september 

gevonden (Schuster (1988) vermeldt echter 

ook al een vondst op 21 juli) en de soort over¬ 

wintert als ei (Wagner & Weber, 1964; Wagner, 

1973). 

Verspreiding 

Pilophorus pusillus is een Mediterrane soort, 

die ook in zuidelijk Midden-Europa voor¬ 

komt. Hij is bekend uit Spanje (Mallorca), 

Portugal, Zuid- en Zuidwest Frankrijk 

(noordelijk tot in het departement Indre-et- 

Loire en een geïsoleerde vondst in Vosges), 

Corsica, Duitsland (Bayern: Fürth, Mühlstet¬ 

ten; Baden-Württemberg: Lorch, Amstetten; 

Hessen: Vogelsberg, tot dusverre de meest 

noordelijke vindtplaats), Oostenrijk, Honga¬ 

rije, Tsjechoslowakije, Italië, Sardinië, Sicilië, 

Joegoslavië (Macedonië, Dalmatië), Grieken¬ 

land, Bulgarije, Roemenië, Zuid-Rusland, 

Turkije en Marokko (Carvalho, 1958; Ehanno, 

1987; Josifov, 1986; Schuster, 1988; Stichel, 

1956-1958; Rieger, 1987; Wagner, 1952, 1973; 

Wagner & Weber, 1964). De Nederlandse 

vondsten zijn tot op heden dus verreweg de 

meest noordelijke. Door de oppervlakkige ge¬ 

lijkenis met per plexus is pusillus echter waar¬ 

schijnlijk vaak over het hoofd gezien. Gericht 

afzoeken van brem met bladluizen zal onge¬ 

twijfeld nog meerdere vindplaatsen aan het 

licht brengen. 
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Abstract: Descriptions and bio-acoustic data are given of Leptophyes lisae sp.nov. (Phaneropterinae) and Platycleis 

{Parnassiana) tenuis sp.nov. (Decticinae), both from Greece. 
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D-8530, F.R. Germany. 

F. Willemse, Laurastraat 67, Eygelshoven, NL-6471 JH, The Netherlands. 

Introduction 

During the last decades much work has been 

done on taxonomy and faunistics of the Or¬ 

thoptera of Greece. Current research on bio¬ 

acoustics has also considerably improved our 

taxonomical knowledge. As a result quite a 

number of new species from the Greek main¬ 

land has been described and it was assumed 

that this part of Greece had been thoroughly 

explored. However, most of these recently de¬ 

scribed species have a small or very small dis¬ 

tribution range, so that new species still can be 

expected in the mainland of Greece as shown 

in this paper. One of the now described species 

was found on the somewhat isolated Mt. 

Tzoumerka of the western central Pindhos 

range. The other species described here was 

detected largely by its distinctive song. The 

ranges of both species are quite restricted. 

Methods 

For the recordings of the songs the following 

equipment has been used: UHER 4200 Report 

Monitor and AKG D 202 E microphone with 

low frequences off (after modification) (R te¬ 

nuistymphiensis, nigromarginata & panaeto- 

likon-like sp.); UHER 4200 IC and micro¬ 

phone UHER M 517 (P.tenuis), tape speed 

always 19 cm/s; RACAL store 4D with mi¬ 

crophone 4433 and amplifier 2606 (BRÜEL & 

KJAER) (P tymphrestos, panaetolikon-Xikt, 

Leptophyes species). The wing movement was 

registered by an opto-electronic device (for de¬ 

tails compare v. Helversen & Eisner, 1977, 

Heller, 1986 & in press). Oscillograms were 

obtained by using an oscilloscopecamera 

(TÖNNIES Recordine K 831). The stridula- 

tory files were studied with a light microscope 

and a SEM (Institut für Zoologie I, Universität 

Erlangen). 

For a better quality of the recordings, the 

songs were recorded in captivity. Registration 

of the wing movements was done in the labor¬ 

atory of the Institut für Zoologie, II, Univer¬ 

sität Erlangen. Full data of the recordings can 

be obtained from the authors. 

Song terminology is as follows: 

Calling song: the song produced by an isolated 

male. 

Impulse: the sound produced by the contact of 

one file tooth with the scraper. 

Syllable: the sound produced by one opening 

and closing movement of the fore wings (irre¬ 

spective of whether these movements are long 

or short). 

Hemisyllable: the sound produced by an uni¬ 

directional movement (opening or closing) of 
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Map. Distribution in Greece of 

L. punctatissima and lisae sp.n. 

the fore wings in a syllable in which sound is 

produced by both the opening and closing 

movements of the fore wings. 

Echeme: a first-order assemblage of syllables. 

Echeme-sequence: a first-order assemblage of 

echemes. 

Material and acknowledgements 

All material has been collected recently. Dep¬ 

ositories are abbreviated as follows: (BMNH) 

British Museum (Natural History), London; 

(CH) Collection Heller & (COVH) Collection 

O. von Helversen, both Institut für Zoologie, 

Erlangen-Nürnberg; (CW) Collection Wil- 

lemse, Eygelshoven; (ITZA) Instituut voor 

Taxonomische Zoologie, Amsterdam. 

We are most grateful to Dr. D. R. Ragge, 

who provided valuable comments on bio¬ 

acoustic terms and some parts of the paper. 

Particular thanks are due to Ms. Elisabeth 

Blürnrn for collecting and taking care of 

nymphs of the new species of Leptophyes. 

Leptophyes lisae sp. nov. 

(figs. 1-4, 10-11, 12-13, 15, map) 

Leptophyespunctatissmcr. Willemse, 1984: 31, map 8 (par¬ 

tim); 1985a: 10 (as aberrant form). 

Leptophyes lisae sp.nov. Heller, 1986 (thesis, unpub¬ 

lished). 

Types: S Holotype, $ allotype, 4 2 9 paratypes: Korin- 

thia, SE of Korinthos, macchia above coastal road Isth- 

mia-Epidauros, bay of Almiri, iv. 1984 (2 S, 1 $ paratype) 

& iv. 1985 (<5 holo-, 9 allo-, 2 $ 1 9 paratypes), E. Bliimm 

(all as nymphs) (all CH); other paratypes: Korinthia, 3 km 

N of Sofikon, 300 m, 6.vii. 1974, F. Willemse ( 1 3 9 CW); 

Arkadhia, Mt.Parnon, Sitaina, 800 m, 18.vi. 1986, F. Wil¬ 

lemse (1 S, 2 9 CW); Lakonia, Mt. Taiyetos, above 

Anoyia, 1200 m, 28.vii. 1971, F. Willemse (1 $, 1 9 BMNH; 

(1 S, 1 9 ITZA; 8 S, 5 9 CW). 

Description 

Male small, slender. 

Head, fastigium of vertex short, narrow, about 

half as broad as scape or a little less. 

Thorax: pronotum (figs. 1 & 3) short, not 

reaching beyond hind margin of mesonotum; 

dorsum slightly concave in lateral view, hind 

margin appreciably upcurved, fore and hind 

margin straight or slightly concave in dorsal 

view; lateral lobe a little longer than high, 

lower margin short, extending over fore half of 

pronotal length, straight or slightly sinuate, 

fore margin straight or slightly convex, hind 
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Figs. 1-4. Leptophyes lisae sp.n. 1, male, head and thorax in dorsal view (holotype); 2, female, head and thorax in dorsal 

view (allotype); 3, male, head and thorax in lateral view (holotype); 4, ovipositor (allotype) (Scale = 2.2 mm). 

margin more or less broadly convex. Protho- 

racic spiracle large. Fore wings not covered by 

pronotum except base laterally, as long as or 

a little longer than pronotum, apical margin 

reaching from middle third to just beyond hind 

margin of second tergite; veins, archedictyon 

and bulging of distal end of Cu2 on hind mar¬ 

gin rather pronounced; stridulatory file of left 

elytron (figs. 12-13): as seen from below arcu¬ 

ate, reaching almost hind margin of elytron, 

narrow, roughly evenly broad along proximal 

two thirds, increasingly narrowing in distal 

third; in profile concave proximally, remainder 

from slightly concave to almost straight, some¬ 

times weakly bulging in distal third; number of 

teeth 90-120, roughly regularly spaced; teeth 

shaped as in fig. 13. Hind femur with inner and 

outer lower keels usually spinulose, number of 

spines on each keel variable (3-8); in a few 

specimens, however, completely unarmed or 

with one spinule only. 

Abdomen: second tergite a little inflated and 

bristle-like hairy mediodorsally. Cercus (figs. 

10-11) slender, cylindrical, evenly curved in¬ 

ward throughout apical half, shortly tapering 

apically into a slightly downcurved, pointed or 

sometimes crest-shaped, denticle. Subgenital 

plate extending well beyond tip of cerci, ventral 

surface with a low median and on either side 

a lateral keel; lateral margins tapering poste¬ 

riorly; hind margin straight or slightly convex, 

not or weakly notched laterally. 

Colouration: general colour green or 

brownish green; thorax, abdomen and legs 

finely rusty brown spotted. Flagellum of anten¬ 

nae from blackish to pale brown, sparsely an- 

nulated with yellow. Head from yellowish 

green or creamy white to rusty brown; cheeks 

sometimes green; vertex and first two antennal 

segments usually rusty brown with a narrow 

median and a wider postocular yellow or 

creamy white stripe often bordered with black 

markings. Pronotum with dorsum dark to pale 

rusty brown, pro- and metazona darker than 

mesozona, fore and hind margins occasionally 

black, on either side always a yellow or creamy 

white lateral band; lateral lobe green or pale 

yellowish green. Fore wings with stridulatory 

apparatus rusty brown, a complete or incom¬ 

plete black lateral streak along longitudinal 

folding of the wing, anterior areas and apex of 

elytron mostly green or yellowish green or yel¬ 

lowish white, stridulatory vein sometimes 

green or pale yellowish white. Abodmen green 

or brownish green, often with a wide rusty 

brown median band; last tergite often darker 

brown, occasionally green or blackish later¬ 

ally; sternites and subgenital plate pale brown 
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Figs. 5-11. Leptophyes, left male cercus in dorsal view. 5-9.punctatissima from Greece; 5, Kastoria, Neapolis; 6, Akhaia, 

Kalentzi; 7, Kefallinia; 8, Messinia, Artemisia; 9, Lakonia, Mavrovouni; 10-11, lisae sp.n., paratypes; 10, Sofikon; 11, 

Mt.Taiyetos. 

to dark rusty brown, in the latter case sternites 

yellowish medially. Cerci brown, tip black. 

Legs of general colour, lower keels of fore and 

mid femora often black, sometimes also upper 

side of one or more pairs of tibiae; apical part 

of tibiae and all of the tarsi a little darker 

brown or green. 

Bio-acoustics (fig. 15): male calling song con¬ 

sisting of a single syllable which, as far as 

known to us, may be repeated at variable in¬ 

tervals of 0.5-3 s (20-28 °C). Each syllable pro¬ 

duced only by closing the fore wings, lasting 

about 140-150 ms (20 °C) and divided by a 

momentary break in the sound into two 

groups of more than ten impulses. Impulses of 

the first group showing some crescendo and 

produced after longer intervals than those of 

the second group that are faster and louder. 

Highest level of the carrier frequency of the 

song between 20-30 kHZ (Heller, 1986 & in 

press). 

Female: as male. Pronotum slightly less con¬ 

cave. Fore wings (fig. 2) short, broadly over¬ 

lapping each other dorsally, reaching distal 

third of first tergite, distinctly shorter than 

pronotal length. Basal fold of lower ovipositor 

valve (fig. 4) lamelliform, extending laterally 

and bulging downward, forming with gonan- 

gulum a comparatively large pit that opens 

laterally. Ovipositor (fig. 4) with margins pa¬ 

rallel in basal half, upper margin almost 

straight in apical half, in mid third scarcely 

wider than in basal and apical third, a little less 

than three times as long as pronotum, lower 

margin of apical third finely serrate, upper 

margin of apical half obtusely dentate. Colou¬ 

ration as in male but more unicolorous; ovipo¬ 

sitor green or partly brown, serrate part of 

margins blackish brown. 

Measurements (length in mm): body $ 12.0- 

14.0, $ 12.0-16.0; pronotum $ 13-2.6, 2 2.7- 

3.0; elytron $ 2.6-4.0, Ç 1.9-2.3; hindfemur $ 

13.9-15.0, 14.8-16.5; ovipositor 7.2-8.7. 

Variation: some variation in colouration is 

noteworthy. The specimens from the lowlands 

all are quite vividly coloured, but the coloura¬ 

tion of those from Mt.Taiyetos, at 1200 m 

altitude, is less glaring and resembles much the 

usual colouration of L. punctatissima. 

Differential diagnosis 

The new species is defined in both sexes by 

measurements, colouration, pronotum and al¬ 

most always spinulose hind femora, in the fe¬ 

male by the ovipositor and its lateral basal 

groove and in the male by the cerci, fore wings 

and largely by the stridulatory file and song. 

The species is very close to L. punctatissima 

(Bose. 1792). Distinction between the female of 
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Figs. 12-14. Leptophyes, stridula- 

tory file of left male fore wing. 12-13, 

lisae sp.n., paratype, bay of Almiri; 

14, punctatissima, Greece, Kastoria, 

Grammos Mts., W of Pendalofos. 

both species is sometimes difficult: the lateral 

pit of the ovipositor base in L. lisae is larger, 

but in dried specimens the difference may be 

unrecognizable by shrinkage; the hind margin 

of the pronotum in the new species is more 

upcurved than in punctatissima, but the degree 

of difference is quite small; the colouration in 

lisae may be apparently more glaring than in 

punctatissima but also similar to that of the 

latter. The male differs in the slightly more 

concave pronotal dorsum, larger fore wings, 

more incurved cerci and sometimes in more 

garish colouration. But these differences are 

also sometimes very small and almost unrecog¬ 

nizable, due to variation both in L. punctatis¬ 

sima and lisae (compare shape of male cercus 

in both species, figs. 5-9 & 10-11). Reliable 

characters of L. lisae, however, are found in the 

stridulatory file and calling song of the male. 

In order to study the variation of the stridula¬ 

tory file in L. punctatissima we examined our 

material that covers a large part of its range, 

from Sweden to north-west Spain and from 

western Europe to the southern Balkans. In 

most populations the number of stridulatory 

teeth is 60-70 but in a few populations the 

number is larger, varying between 70-90. Be¬ 

sides, the file of the specimens with this larger 

number of teeth differs in its distal third that 

bulges apparently more than in the typical 

form. This type of file we found in the males 

from some southern Greek localities: S. Lako- 

nia (Mavrovouni, W of Yithion, 10 m, 

12.vii.1987, F. Willemse, 7 $ 8 9), W. Messinia 

(Artemisia, 900 m, W. Taiyetos range, 

23.vii.1970, Willemse & Scherpbier, 2 $) and 

the Ionian island of Kefallinia (lake Avikon, 

near A. Nikolaos, 100 m, 5.VÜ.1986, L. Wil¬ 

lemse, 2 5 1 Ç). The song of one of these 

populations (from Mavrovouni) has been an¬ 

alysed. As no difference was found with mor¬ 

phologically typical L. punctatissima, we con¬ 

sider them conspecific with the latter. 

Comparison of the file of L. lisae and 

punctatissima reveals that the file in the latter 

(fig. 14) is wider, slightly shorter and the 

number of teeth (up to 90) always less than in 

lisae (90-120) (fig. 12). The individual teeth of 

the file in L. punctatissima and lisae, however, 

are not different. 

Calling song and wing movement of the new 

species (fig. 15) are remarkably different from 

L. punctatissima (fig. 16). In the latter species 

both closing of the wings and the produced 

sound are apparently shorter and the number 

of resulting impulses much smaller, being (l-)2 

- 8 (Hartley & Robinson, 1976; Ahlen & Degn, 

1980; Duijm & Kruseman, 1983; Robinson et 
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Figs. 1 S-16. Leptophyes, synchronous registration of left fore wing movement (upward = opening, downward = closing 

of wing) and calling song of a male. 15, lisae sp.n., paratype, bay of Almiri, recorded 18.vi. 1984, air temp. 19.5 °C; 16, 

punctatissima, Greece, Evritania, Vrakha N of Karpenision, K.-G. Heller, collected 18.viii. & recorded 23.viii.1981, air 

temp. 22.5 °C. 

al., 1986; Heller, 1986 & in press). Also the 

highest level of the carrier frequency of the 

song in L. punctatissima, being about 40 kHz 

is higher than in L. lisae (20-30 kHz) (Ahlen & 

Degn, 1980; Robinson et al, 1986; Heller, 1986 

& in press). The latter difference, however, may 

refer to the different size of the fore wings, 

which are smaller in L. punctatissima than in 

lisae. It is noted here that occasionally in both 

species an isolated impuls may follow 20-30 ms 

after the calling song as described above. 

Distinction from all others members of the 

genus is obvious (compare Beî-Bienko, 1954; 

Giglio Tos, 1893; Harz, 1969, 1970; Heller, 

1986 & in press, including bio-acoustics of Eu¬ 

ropean species). 

Distribution and habitat 

The species is known with certainty from the 

eastern Peloponnisos, Korinthia: bay of Al¬ 

miri (type-locality) and Sofikon; Arkadhia: Si- 

taina and Lakonia: Mt.Tayetos, above 

Anoyia. We have some other material before 

us from: the Peloponnesian part of Attiki, Ano 

Fanari, SE of Epidauros, 550 m, 3.VÜ.1974 (2 

9); Lakonia, Mt.Parnon, Vamvakou, 950 m, 

27.vii.1978 (1 9), both F. Willemse; Kikladhes, 

Andros L, S of Varidhion, 120 m, 10.vi. 1979, 

A. Malicky (1 9) (all CW). Although coloura¬ 

tion and morphology agree with L. lisae rather 

than with punctatissima definite identification 

of this material has to be postponed as it refers 

only to female specimens without associated 

males. Opportunity is taken here to give a 

distribution map of L. lisae and a revised one 

of punctatissima in Greece based on re-exam¬ 

ination of material before us: CH, CW, mate¬ 

rial recorded in Ingrisch & Pavicevic, 1985 

(map). 

Relatively little is known of the habitat. The 

nymphs at the type locality were found on 

flowers of an orchid (Ophrys sp.), while adults 

were collected on various shrubs and herbs. 

Platycleis (Parnassiana) tenuis sp.nov. 
(figs. 17-32) 

Types: S Holotype, $ allotype, 7 S, 14 $ paratypes: Hellas 

(Arta) Mt.Tzoumerka, S of Theodhoriana, 1400-1800 m, 

24.vii.1987, F. Willemse (CW, except 1 <$ 1 $ paratype 

BMNH; 1 $ 1 $ paratype ITZA); other paratypes: Hellas, 

Tzoumerka Geb., Theodoriana, Gipfel, 2200 m, 

18.viii. 1965, O. v. Helversen (1$ 1 $ COVH); Greece, 

Tzoumerka-Geb., östl.Arta, 5.viii.l978, K.-G. Heller (1 $ 

CH); Hellas (Arta) Mt.Tzoumerka 1400-1600 m, SW of 

Theodhoriana, 17-18.viii. 1988, F. Willemse (11 $ 16 9 

CW); Hellas (Arta) Mt.Tzoumerka 1400-1800 m, N of 
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Figs. 17-18. Platycleis (Parnas- 

siana) tenuis sp. n., male paraty- 

pe (SW of Theodhoriana, 1988) 

(Scale = 1 mm). 

Voulgareli, 18-19.viii.1988, F. Willemse (10 (5 12 $ CW, 

except 1 S 1 $ CH). 

Description 

Male (figs. 17-18). Size small. General appear¬ 

ance more slender than any other species of 

Parnassiana. 

Thorax: pronotum slightly widening poste¬ 

riorly; dorsum depressed, surface mat, metazo- 

na with low median keel; lateral pronotal lobes 

angularly inserted. Fore wings triangular, ap- 

ically rounded, reaching hind margin of third 

to fourth tergite; stridulatory file of left fore 

wing shaped as in fig. 29, individual teeth of 

middle of file as in fig. 30; number of teeth 

about 140. Hind femur comparatively slender, 

about 3.4 times as long as pronotum. 

Abdomen: somewhat flattened from above; 

distal tergites even depressed, with hind margin 

very slightly emarginate medially. Last ab¬ 

dominal tergite (figs. 19-20) broader than long, 

divided apically by a narrow median incision 

into a pair of broad lobes; apical part of lobes 

curved dorsally, hind margin transversely trun¬ 

cate, median angle about rectangular and de¬ 

pending on degree of shrinkage overlapping 

each other medially or not. Cercus (figs. 22-23) 

short, when flexed invisible from above being 

concealed by last tergite; almost cylindrical ba¬ 

sally, impressed from above in apical third, 

apical part broad, inflated, finger-shaped; 

inner margin of cercus just distally of middle 

of length with a hook-shaped tooth, tip acute 

and pointing medioventrally. Subgenital plate 

(figs. 19 & 21) large, ventral surface with a low 

median and on either side a lateral keel, dorso¬ 

lateral margin remarkably notched in its mid¬ 

dle, hind margin broadly V-shaped incised; 

styles slender, long, six times as long as wide. 

Epiphallus (figs. 24-27) small, well sclerotized; 

basal part broad medially and anterior side 

strongly spinulose; apical part short, com¬ 

pressed laterally, straight, margins scarcely 

tapering apically and provided with a few 

hook-shaped spinules, very tip with one, two 

or three hook-shaped spinules. 

Colouration: various shades of brown. Anten¬ 

nae brown, margins of first segments partly 

black. Head mottled dark and pale brown, a 

postocular and dorso-median yellowish or 

greenish stripe, often bordered black proxim- 

ally. Dorsum of pronotum pale brown, yellow¬ 

ish or greenish with a pale weakly concave 

lateral stripe; lateral lobe dark brown, some¬ 

times with black markings; lower margin 

broadly and hind margin narrowly bordered 

yellowish brown. Meso- and metathorax 

blackish brown with or without yellow spots in 

the middle. Fore wings and abdomen of 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten R.U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht October 1989 

ZESDE BIJEENKOMST VAN NEDERLANDSE EN BELGISCHE ENTOMOLOGEN 
14 October 1989 

kongrescentrum van de ZOO te Antwerpen, België 
Koningin Astridplein 23-24 (100 m. van het Centraal Station) 

Aanvang: 10.00 uur 

De gezamelijke bijeenkomst met onze Belgische vrienden van de 
Vlaamse Vereniging voor Entomologie zal dit jaar voor het eerst in 
België worden gehouden. De bijeenkomst is in de E. Keurvelszaal 
van de dierentuin te Antwerpen. Dit is 100 m. van het Centraal 
Station. In de zaal zelf kan niets geconsumeerd worden. Voor de 
lunch en een kop koffie zijn er de talrijke restaurantjes en 
eettentjes in de buurt. 
Al wie iets te tonen of te vertellen heeft, kan nu reeds contact 
op nemen met de secretaris van de WE: W.0. de Prins, 
Diksmuidenlaan 176, 2600 Antwerpen (telefoon: 03-322.02.35). Maar 
men kan zich ook bij de aanvang van de vergadering nog opgeven 
voor een mededeling. Het bestuur van de NEV rekent op een goede 
opkomst van onze leden. De vergaderplaats ligt in het centrum van 
Antwerpen en dit is een prachtige gelegenheid om na afloop van de 
vergadering het centrum van deze historische en dynamische stad 
wat verder te verkennen. 

VERGADERING MIERENWERKGROEP NEV 
zaterdag 28 October, 

KNNV-BOSHOEK, 
Churchillweg 52, Schiedam. 

Het programma voor de bijeenkomst van de Mierenwerkgroep NEV op 
28-10-89 is als volgt: 

Hoofdonderwerp: KOLONIESTICHTING 

10.30 uur 
11.00 uur 
11.30 uur 

12.30 uur 
13.30 uur 

iedereen is welkom 
M. Zijlstra, inleiding over koloniestichting 
L. Erasmus, vertelt over zijn onderzoek naar 
koloniestichting 
lunch (s.v.p. zelf meebrengen) 
rondvraag en wat verder ter tafel komt 

Bovengenoemde vergaderplaats bevindt zich achter Bachplein-flat 5. 
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VERGADERINGEN AFDELING NOORD-HOLLAND EN UTRECHT 

De bijeenkomsten van de afdeling zijn vastgesteld op de volgende 
woensdagen: 27-9-89, 15-11-89, 17-1-90 en 21-3-90. 
Aanvang: 20.00 uur, maar u kunt al vanaf 19.30 uur terecht, in de 
kantine van de afdeling Entomologie van het Zoologisch Museum, 
Plantage Middenlaan 64 te Amsterdam (schuin tegenover het Artis 
aquarium). Kosten fl. 1,50 per avond (incl. koffie). De 
bijeenkomsten hebben een informeel karakter en zijn vooral bedoeld 
om de contacten tussen de leden te bevorderen en geven tevens de 
gelegenheid om over andere entomologische terreinen meer te weten 
te komen. Informatie: Ben Brugge, tel 020-5256258. 

VOORAANKONDIGING VAN DE HERFSTVERGADERING 
zaterdag 25 november 1989 

Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, te Leiden 

Traditiegetrouw zal de Herfstvergadering weer in Leiden worden 
gehouden. Het is gelukt om dit jaar weer een aantal zeer 
interessante lezingen te organiseren. Het programma volgt in de 
volgende aflevering van Verenigingsnieuws. U hebt deze dag 
natuurlijk al voor deze vergadering gereserveerd. 

NEDERLANDSE ENTOMOLOGENDAG 
15 december 1989 te Utrecht 

In de vorige aflevering van het Verenigingsnieuws hebt u 
uitgebreide informatie kunnen lezen over de bizondere activiteit 
van de Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie (SETE). 
Belangstellenden kunnen zich nog opgeven, zie de informatie in 
Verenigingsnieuws van september 1989. 

T-SHIRTS MET NEV-EMBLEEM 

Bardo Hogendoorn uit Utrecht, een van onze nieuwe jeugd-leden, 
heeft een aantal witte T-shirts voorzien van een schitterende 
afbeelding van het NEV- embleem. Het embleem is met een diameter 
van meer dan 20 cm., in kleur (was-vast) met "air-brush" 
aangebracht. De shirts zijn van het huismerk van "De Bijenkorf". 
Na de enthousiaste reacties van de bestuursleden, die nu allemaal 
in het bezit zijn van dit fraaie kledingstuk, is er bij voldoende 
belangstelling de mogelijkheid om deze shirts te kopen. Behalve 
bij de bestuursleden is er de mogelijkheid om dit shirt te 
bewonderen bij de administratie van de NEV op het ITZ, Plantage 
Middenlaan 64 te Amsterdam. Kleur: wit; maten: XL en L; prijs: Fl. 
25,-. Bestelling: d.m.v. een briefkaart (volledig adres vermelden) 
gaarne vóór 16 October 1989 aan het secretariaat. 

VLINDER TUIN AKTIE 

De VLINDERSTICHTING heeft 15 september de Vlinder Tuin Aktie 
gestart met als motto een Vlinder Meer of Minder? In het kader van 
VLINDERJAAR 1989 zijn er bij verschillende tuincentra in Nederland 
dé vlinderstruiken (BUDDLEJA) te koop met een speciaal 
vlinderetiket. Meer informatie: Vlinderstichting, tel. 08370 - 
24224/11220 
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DE UYTTENBOOGAART-ELIASEN JONGERENPRIJ S 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting wil gaarne het entomologisch 

onderzoek van jongeren stimuleren. Daarom heeft het stichtings¬ 

bestuur besloten naast de Uyttenboogaart-Eliasenprijs een prijs 

van ƒ 1500.- in te stellen voor vrijetijds entomologisch onderzoek 

van jongeren tot 25 jaar. De eerste UES-jongerenprijs zal in de 

herfst van 1990 worden uitgereikt. Voordrachten voor de prijs worden 

voor 1 juni 1990 ingewacht bij de secretaris van de Uyttenboogaart- 

Eliasen Stichting. De volgende richtlijnen zullen worden gehanteerd: 

De UES jongerenprijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor 

een entomologisch onderzoek verricht door jongeren die tijdens 

de uitvoering van het onderzoek nog geen 25 jaar zijn. Zowel 

enkelingen als groepjes van onderzoekers komen in aanmerking. 

Niet in aanmerking komen het onderzoek van degenen die de 

entomologie beroepsmatig beoefenen en stage-onderzoek dat in 

het kader van universitaire studie of hogere beroepsopleiding 

is uitgevoerd. 

Het onderzoek dient recent (niet langer dan 3 jaar geleden) te 

zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek dienen in de 

vorm van een publicatie of verslag beschikbaar te zijn. 

Als criteria voor de toekenning van de prijs gelden naast 

kwaliteit en originaliteit van het onderzoek, de stimulans die 

van het werk uitgaat. 

De prijs bestaat uit een bedrag van ƒ 1500.- en een brief van 

het bestuur van UES waarin de motivering voor de toekenning van 

de prijs kort wordt uiteengezet. 

Onderzoek als hierboven bedoeld, kan door de onderzoekers zelf 

en, met hun medeweten, door anderen worden voorgedragen voor de 

UES-j ongerenprij s. 

Het UES-bestuur wijst een selectiecommissie van drie deskundigen 

aan, die een gemotiveerde voordracht voor de toekenning van de 

UES-jongerenprijs doet aan het UES-bestuur. De beraadslagingen 

van de commissie zijn vertrouwelijk, alleen de prijswinna(a)r(es) 

wordt bekendgemaakt. Bij onvoldoende kwaliteit van de voorgedragen 

onderzoekingen wordt de prijs niet toegekend. 

De eerste UES-jongerenprijs zal worden uitgereikt in de herfst 

van 1990. Voordrachten voor de prijs worden voor 1 juni 1990 

ingewacht bij de Secretaris van de Uyttenboogaart-Eliasen 

Stichting, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam. 
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Figs. 19-21. Platycleis (Parnassiana) tenuis sp.n., paratypes; 19, lateral view of tip of male abdomen; 20, dorsal view 

of male last abdominal tergite; 21, ventral view of male subgenital plate. 

general colour, lateral sides of proximal ter- 

gites partly dark brown or black. Legs of 

general colour, mottled; fore and mid legs with 

a few scattered black dots; hind femur with a 

small series of blackish transverse stripes ba- 

sally on outer and upper sides and with a short 

longitudinal black stripe in upper half of outer 

and inner side halfway the length of femur. 

Bio-acoustics (figs. 31-32): Calling song (20° - 

30 °C) consisting of a long series of echeme- 

sequences with repetition rate of commonly 

23-33 per minute and variable intervals (0.5-5 

s). Each echeme-sequence lasting for shorter to 

slightly longer than 1 s, rapidly increasing in 

loudness, ending abruptly, number of audible 

echemes variable but usually about 7-8. Dura¬ 

tion of each echeme variable, measured values 

from 167-182 ms (air temp. 20 °C, 00.15 local 

time, dark), 122-127 ms (air temp. 22 °C, 11.00 

local time, sun) and 102-109 ms (air temp. 

30 °C, 22.30 local time, dark). Echeme repeti¬ 

tion rate consequently also variable, ranging 

from about 6/s to almost 10/s. Each echeme 

composed of two syllables; each syllable con¬ 

sisting of a pair of hemisyllables as both open¬ 

ing and closing movements of fore wing pro¬ 

duce sound; last hemisyliable referring to final 

closing of wing apparently longer than the 

other hemisyllables. Another sound with a 

“drum” character (fig. 32) may be produced 

during calling song. It exists of a short and 

rapid series (3-7) of short syllables, a “microsyl- 

labic” echeme, that is produced and irregularly 

repeated during intervals between the “nor¬ 

mal” longer (“macrosyllabic”) echeme-sequen- 

ces (Samways, 1976). 

Female as male, slender. Fore wings reaching 

just beyond hind margin of first tergite, touch- 



152 Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 

Figs. 22-28. Platycleis (Parnas- 

siana) tenuis sp. n., paratypes. 22- 

23, left male cercus in dorsal (22) 

and lateral (23) view; 24-27, epi- 

phallus in (24) anterior view, left 

(25) and right (26) part in lateral 

view and (27) right part of epi- 

phallus of another male in lateral 

view; 28, ventral view of female 

subgenital plate. 

ing each other medially. Sternites not modi¬ 

fied. Hind femur as slender as in male. Subgen¬ 

ital plate (fig. 28) twice as broad as long, ventral 

surface evenly convex, no median keel, hind 

margin broadly rounded with median emargi- 

nation; lateral sclerites strong, well extending 

laterally, impressed anteriorly. Ovipositor 

slender, three times as long as pronotum, 

slightly and evenly upcurved, dorsal margin 

smooth, ventral margin finely serrate apically. 

Colouration as in male; sternites, subgenital 

plate and ovipositor yellowish brown. 

Measurements (length in mm): body $ 14.1- 

16.3, $ 15.5-18.0; pronotum $ 3.1-3.2, 9 3.8- 

3.9; elytron $ 3.7-4.6, 2 2.6-2.7; hind femur $ 

10.4-10.5, 9 13.0-13.2; ovipositor 10.8-11.6. 

Differential diagnosis 

The species is well defined and easily recogniz¬ 

able. According to habitat, song and most of 

the morphology the species fits the subgenus 

Parnassiana Zeuner, 1941 of Platycleis Fieber, 

1852. Pronotum, colouration and most of the 

abdominal terminalia come near Parnassiana 

tymphrestos Zeuner, 1941 and P tymphiensis 

Willemse, 1973. These species are character¬ 

ized among the species of the subgenus by the 

depressed pronotal dorsum with matt surface, 

angularly inserted pronotal lateral lobes and 

truncate hind margin of the lobes of the male 

last abdominal tergite. The new species differs 

from the two species mentioned above, in 

much broader lobes of the male last tergite, 

apparently shorter male cercus, shorter and 

stronger spinulose epiphallus and in the 

broader and less emarginate female subgenital 

plate. Differences with other members of 

Parnassiana are greater. In these species the 

pronotal dorsum is flat or rounded with shiny 

surface, the pronotal lateral lobes are more 

roundly inserted, lobes of the male last abdom¬ 

inal tergite either rounded or pointed, male 

cercus and epiphallus otherwise shaped and 

the female subgenital plate less broad and 

deeper emerginated (compare Willemse, 

1985b: 188-195, figs. 602-658). 

Apart from these minor differences, how¬ 

ever, the new species differs remarkably from 
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Figs. 29-30. Platycleis (Parnas- 

siand) tenuis sp.n., paratype, strid- 

ulatory file of left male fore wing. 

all other Parnassiana species in its more slen¬ 

der appearance, especially in the morphomet¬ 

ries of the hind femur. One of the diagnostic 

characters of Parnassiana is the short and 

thick-set hind femur: the proximal part is ap¬ 

parently swollen, the length of the attenuate 

distal part short and the length of the whole 

hind femur should not exceed three times the 

pronotal length. The hind femur of the new 

species, however, is more slender and compar¬ 

atively longer, about 3.4 times as long as the 

pronotum. Another quite distinct and unique 

feture of the new species is shown by the dorso¬ 

lateral margin of the male subgenital plate. 

This margin (fig. 19) is distinctly notched, a 

character as far as known to us not found in 

any other member of Parnassiana or Platycleis 

(s.L). An additional distinct feature refers to 

the number of about 140 stridulatory teeth that 

not is reached by any other species of Parnas¬ 

siana. 

As shown in fig. 35 the movements of the 

fore wings in Parnassiana when producing 

each echeme, consist of an opening stroke, a 

short closing stroke, a further opening stroke 

to a more extreme position, and finally a long 

closing stroke to complete the echeme. All four 

strokes produce sound, so that there are four 

hemisyllables separated by short breaks in the 

sound. The figures show clearly that the hemi- 

syllable referring to the complete closing of the 

fore wing is the longest and commonly the 

loudest part of the echeme. The alternating 

short and long syllables of the song in 

Parnassiana is quite characteristic and appears 

to be unique among European bushcrickets. 

The song pattern of Ptenuis is quite similar to 

that described above as typical for the subge¬ 

nus and is therefore a strong argument that 

tenuis indeed belongs to Parnassiana (compare 

figs. 31-32 with figs. 33-35 and another four 

species in Heller, in press). 

Mainly due to an appreciable degree of in¬ 

dividual variation the songs of most Parnas¬ 

siana species appear not clearly distinct from 

each other. An explanation could be that most 

of the members of this subgenus occur allopat- 

ric. In Mt.Tzoumerka, however, apart from P 

tenuis another species of Parnassiana has been 

found, at the same spots and commonly even 

in the same shrub, very close together. The 

second species comes near P panaetolikon 

Willernse, 1980, but the outer surface of the 

apical parts of the epiphallus is completely 

smooth or almost so, while in typical P panae¬ 

tolikon this surface is spinulose. Definite iden- 
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tification is postponed and preliminarily we 

name the species P. panaetolikon-Mke. This 

syntopic occurrence of two Parnassiana spe¬ 

cies offered an opportunity to find out whether 

their songs are different or not. As far as ob¬ 

served the songs produced by the males of each 

species when within each other’s earshot were 

similar to their songs when isolated. The songs 

of both species, indeed, differ consistently in 

our sample studied. Thepanaetolikon-like spe¬ 

cies produces a slightly larger number of 

echemes per sequence (10-15 against com¬ 

monly 7-8 in tenuis) but presents especially an 

apparently lower repetition rate of the echeme- 

sequences (6-12 per minute against 23-33 in 

tenuis). However, the individual variation ob¬ 

served in another member of the subgenus, 

tymphrestos, overlaps these differences (Hel¬ 

ler, in press). Another difference between 

tenuis and the panaetolikon-Mke species refers 

to the short “microsyllabic” echemes. This 

sound, a quite common feature among other 

members of the subgenus, is usually associated 

with the beginning or end of a “normal” 

echeme-sequence. In tenuis this sound is less 

often produced and not clearly associated with 

the “normal” echeme-sequences but in the stu¬ 

died males of the panaetolikon-like species this 

sound has not been produced at all. 

Distribution and habitat 

Known only from the high areas (1400-1800 

m) of Mt.Tzoumerka (Ipiros), a 2395 m high 

mountain of the central Pindhos range, north¬ 

east of Arta. The type-locality are the slopes of 

the southeastern summit of this mountain 

complex, called Spilia, located south of the 

mountain village Theodhoriana. The northern 

slopes of this summit can be reached via the 

mainroad between the villages of Athamanio 

and Theodhoriana and having crossed just the 

pass (1000 m) by following a track at your left. 

After a few kilometers a spring is reached at 

1200 m altitude. The species was found above 

and left of this spring at 1400 m. The south¬ 

western slopes of the summit can be visited via 

a mountain road that branches off the main- 

road some 3 km west of the village of Voul- 

gareli (formerly named Drosopiyi). Here a 

more dense population than on the northern 

slopes was found at 1700 m. At both localities 

P. tenuis and the panaetolikon-like Platycleis 

species occur together, the latter more numer¬ 

ous on the southern slopes above Voulgareli. 

The habitat consists of rocky slopes above the 

timberline covered by low and dense vegeta¬ 

tion of various herbs and grasses. The popula¬ 

tions are quite local, specimens were not nu¬ 

merous and most of them not yet adult at the 

end of July. 
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The variability of larval coloration patterns of Agraylea 
multipunctata in a population from Belgium (Trichoptera: 
Hydroptilidae) 

Ph. Stroot 

STROOT, PH., 1989. THE VARIABILITY OF LARVAL COLORATION PATTERNS OF AGRAYLEA MULTI¬ 

PUNCTATA IN A POPULATION FROM BELGIUM (TRICHOPTERA: HYDROPTILIDAE) - ENT BER., 

AMST 49 (10): 157-160 

Abstract: The variability of larval coloration patterns of Agraylea multipunctata is described in a population from a 

Belgian pond. The observed variation in coloration leads to a confusion of the darkest specimens with A. cognatella 

larvae. As the only morphologic distinctive character given by Solem (1972) was contested elsewhere, both species should 

be regarded as not distinguishable at their larval stages. Moreover, an adult male specimen from Norway, which is 

intermediate between A. multipunctata and cognatella, suggests that the status of these species remains questionable, 

differences between male adults also appearing less clear-cut as first assumed. 

Unité d’Ecologie des Eaux Douces (UNECED), Facultés Universitaires de Namur, rue de Bruxelles, 61, B-5000 Namur, 

Belgium. 

Introduction 

In recent years, some Agraylea larvae closely 

resembling the description of A. cognatella 

McLachlan, 1880 (Solem, 1972) have been 

caught in various Belgian localities. However, 

all the adults recorded from Belgium were 

identified as either A. multipunctata Curtis, 

1834 or sexmaculata Curtis, 1834 (Stroot, 

1987), the two other European species of the 

genus. A. cognatella appears to be a more 

northern species, particularly well represented 

in Norway, Sweden and further eastward, in 

spite of its alleged occurrence in southern Ger¬ 

many (Tobias & Tobias, 1981). Struggling with 

this problem, I had the opportunity to study a 

collection of 90 larvae and 106 pupae of 

Figs. 1-4. Agraylea multipunctata, head-capsules of larvae i 

Agraylea from a single pond, Tweeling, in Eke, 

Belgium (24.iv-25.vi. 1986, D. Roels, coll. Insti¬ 

tut royal des Sciences naturelles de Belgique). 

On account of 28 mature male pupae, of which 

some specimens were checked by P. Wiberg- 

Larsen (Ribe Amstrad, Denmark), the mate¬ 

rial was assigned to A. multipunctata despite 

some differences in the coloration patterns of 

larval exuviae. This identification is consistent 

with other features of the larvae examined, 

namely the presence of a brush of hair-like 

setae on the edge of the left mandible, thought 

to be absent in A. cognatella (Solem, 1972), 

and the lack of the typical pairs of dark spots 

shown by A. sexmaculata (Jacquemart, 1958; 

Barnard, 1971). 

dorsal view; Tweeling, Belgium, 15.v. 1986. 
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Table 1. Distribution of the 90 larvae and 106 larval exuviae of A. multipunctata in the four coloration classes (see text); 

classes (1) to (4) correspond to figs. 1 to 4. 

Larvae Larval exuviae 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

April 24 5 8 34 3 0 0 3 0 

May 15 1 3 22 5 4 16 70 0 

June 6 0 0 1 0 0 1 3 0 

June 25 0 2 6 0 1 4 4 0 

Total 6 13 63 8 5 21 80 0 

Percentage 7 14 70 9 5 20 75 0 

The coloration variability of the larvae in the 

population from Eke, Belgium, is described 

below; attention has particularly been paid to 

the head and thoracic nota, largely used in 

specific identification. 

Larval coloration in A. multipunctata 

Head and thoracic sclerites of larvae and larval 

exuviae rather uniformly plain straw coloured 

to slightly deeper yellow with well marked dark 

areas. Darkest specimens with a large blackish 

area between eyes (fig. 1) and two smaller ones 

ventrally near proximal border of head; tho¬ 

racic nota darker than ground colour of head, 

with blackish band posteriorly and paler area 

at anterior third, especially visible on prono- 

tum. Intermediate specimens with two more or 

less distinct dark spots corresponding to lateral 

edges of larger blackish area situated between 

eyes of darkest larvae (figs. 2-3), other dark 

zones appearing very faint; thoracic nota more 

uniform with at the most a slightly darker 

posterior band. The only dark feature of the 

lightest specimens (fig. 4) is the prominent 

black border running laterally and posteriorly 

around pronotum, also visible in all darker 

larvae. 

In order to quantify this variation, the mate¬ 

rial was arbitrarily divided into four classes 

according to coloration of the head-capsule: 

(1) one continuous dark area between eyes 

(% i); 
(2) two faintly connected dark spots between 

eyes (fig. 2); 

(3) two distinct dark spots between eyes (fig. 

3); 

(4) no dark spot at all on dorsal surface of 

head (fig. 4). 

The results (table 1) reveal a predominance 

of the intermediate forms, particularly the one 

with two distinct spots (at least 70%); light and 

very dark specimens represent each about 5% 

of the population. 

Discussion 

The proportions of individuals in the 4 classes 

of coloration appear about concordant for lar¬ 

vae and larval exuviae. Besides the very light- 

coloured larvae, supposed to have just moulted 

(there are no such light-coloured exuviae), the 

variability observed in the coloration patterns 

of A. multipunctata is thus largely due to in¬ 

dividual differences in the intensity of pigmen¬ 

tation. 

More important is the incidence of such a 

variability in colour pattern on the reliability of 

specific identifications of Agraylea larvae, es¬ 

pecially those of multipunctata and cognatella. 

According to the coloration pattern, which 

appears as the main criterion in Solem’s key 

(1972), only about 80% of our larvae would 

correctly be identified as A. multipunctata, the 

other being either particularly doubtful or even 

taken for A. cognatella. This confusion is due 

to the overlap in the coloration patterns of the 

darkest specimens of A. multipunctata, also 

noticed by Nielsen (1948) in a Danish lake, and 

the A. cognatella larva described by Solem 

(1972). Moreover, our specimens showed a 

blackish margin around the pronotum, a fea¬ 

ture first attributed to A. cognatella and 

sexmaculata. Our observations thus point out 
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Fig. 5. Agraylea cognatella, male genitalia in dorsal view 

(aedeagus removed); Talvik, Norway, 24.vii.1985. 

the highly questionable value of coloration fea¬ 

tures to distinguish A. multipunctata and 

cognatella. As the only distinctive character 

left, the absence of the setae on the left mand¬ 

ible in A. cognatella (Solem, 1972), was re¬ 

cently contested by Botosaneanu & Levani- 

dova (1988), we should consider both species 

as not distinguishable at larval stages. 

The close resemblance between the larvae of 

A. multipunctata and cognatella is not surpris¬ 

ing considering the similar morphology of the 

adults, of which the genitalia have been de¬ 

scribed precisely only these last years (Tobias 

& Tobias, 1981; Andersen & Wiberg-Larsen, 

1987; Botosaneanu & Levanidova, 1988). De¬ 

spite these recent publications, distinction be¬ 

tween male adults does not appear as clear as 

alleged by their authors. Indeed, Malicky (in 

litt.) found in a population from an Austrian 

lake that the ventral appendage of the viith 

segment, one of the three main distinctive crite¬ 

ria (Botosaneanu & Levanidova, 1988) was 

extremely variable. Moreover, we observed in¬ 

termediate genital characteristics on a male 

Agraylea caught in Talvik, Norway 

(24.vii.1985, G. K. Langohr, coll. IRSNB). Ac¬ 

cording to Wiberg-Larsen (in litt.), this speci¬ 

men definitely belongs to A. cognatella, al¬ 

though it differs from all figured specimens by 

Fig. 6. Agraylea cognatella, appendage of male viith ster- 

nite in ventral view; Talvik, Norway, 24.vii.1985. 

having the dorsal part of segment ix clearly 

open (fig. 5), an other feature considered as 

specific to A. multipunctata (Tobias & Tobias, 

1981; Andersen & Wiberg-Larsen, 1987; Boto¬ 

saneanu & Levanidova, 1988). Without deny¬ 

ing the possibility of anomalies - a clear anom¬ 

aly was observed on A. cognatella by 

Botosaneanu & Levanidova (1988) - these ar¬ 

guments show that the differences between the 

adults are not as clear-cut as presented in re¬ 

cent papers and suggest, as thought by Ma¬ 

licky (in litt.), that the status of A. cognatella 

(see Andersen & Wiberg-Larsen, 1987) may be 

not definitively settled yet. As proposed al¬ 

ready by Marshall (1979), a thorough study 

should be made of all records refered to A. 

multipunctata and cognatella in order to spec¬ 

ify the limits of individual and geographic va¬ 

riability. 
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De onderbemonstering van de Nederlandse loopkeverfauna 
(Coleoptera: Carabidae) 

Th. Heijerman, C. J. H. Boon & K. Alders 

HEIJERMAN, TH., C. J. H. BOOIJ & K. ALDERS, 1989. THE UNDERSAMPLED STATE OF THE DUTCH 

CARABID FAUNA (COLEOPTERA: CARABIDAE). - ENT. BER, AMST 49 (lî): 161467. 

Abstract. To develop and to test criteria for undersampling in carabid mapping projects, an inventory was made of nine 

underworked grids in the province of Brabant. Using only a limited number of pitfall series combined with sampling 

by hand, at least 60 species were collected in each grid. In grids that were more intensively sampled, using about 20 pitfall 

series, more than 100 species were coEected, The results indicate that the knowledge of carabid species distribution is 

still very fragmentary. The usefulness of mapping data on a 10 X 10 km2 scale is discussed. 

Tfa, Heijerman, Laboratorium voor Entomologie, Postbus 8031, 6700 EH Wageningen, 

C. J. H. Booij, Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek, Postbus 9060, 6700 GW Wageningen. 

K. Alders, Instituut voor Taxoeomische Zoölogie, afd. entomologie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Inleiding 

Het inventariseren van onderbemonsterde 

uurhokken op insekten ten behoeve van karte¬ 

ring kan een waardevolle bijdrage leveren aan 

onze kennis van de verspreiding van bepaalde 

soorten. Desondanks lijkt het erop dat veel 

entomologen dit tot doel op zichzelf hebben 

verheven, zonder zich bezig te houden met de 

vraag naar wat de gegevens opleveren. Zijn de 

schaal waarop geïnventariseerd wordt, en de 

volledigheid van de inventarisatie, dusdanig 

dat de gegevens bijvoorbeeld gebruikt kunnen 

worden ten behoeve van natuurbeheer of eco- 

geografisch onderzoek? 

Reeds eerder gingen wij in op de onvolledig¬ 

heid en vertekening van veel verspreidings- 

kaarten (Heijerman & Booij, 1985). Onder 

bemonstering en selectieve bemonstering van 

bepaalde milieutypen of terreinen geven een 

scheef beeld van wat er werkelijk aanwezig is 

in een bepaald gebied. Dat onze kennis van de 

verspreiding van loopkevers nog erg fragmen¬ 

tarisch is, blijkt opnieuw uit de hieronder ge¬ 

presenteerde gegevens. De leemtes in onze ken¬ 

nis zullen in hoge mate beperkend blijken te 

zijn voor de bruikbaarheid van karteringsgege- 

vens. 

Op grond van een globale inventarisatie van 

een aantal onderbemonsterde EIS-hokken (10 

X 10 km2) in het betrekkelijk weinig gevari¬ 

eerde Friese laedschap, hebben we, voor de 

Nederlandse situatie, een tweetal onderbemon- 

Fig. 1. Ligging van de bemonsterde EIS-hokken. De 

nummers komen overeen met die in tabel 1. 
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Fig. 2. Verdeling van het aantal records over de Nederlandse loopkeversoorten. Op de X-as zijn de soorten gerangschikt 

naar afnemend aantal records in de loopkeveratlas (Turin et al., 1977). 

sterings-criteria voor de loopkeverfauna gefor¬ 
muleerd (Heijerman & Booij, 1985). Het eerste 
criterium stelde dat hokken waaruit minder 
dan vijftig soorten bekend zijn, als onvol¬ 
doende geïnventariseerd dienen te worden be¬ 
schouwd. Volgens het tweede criterium moe¬ 
ten in ieder geval de meest algemene soorten 
van Nederland zijn aangetroffen. 

We hebben een vergelijkbaar bemonste- 
ringsprogramma uitgevoerd in een aantal hok¬ 
ken in Noord-Brabant, om te toetsen of deze 
criteria inderdaad enige algemene geldigheid 
hebben. Daarnaast hebben we onderzocht 
hoeveel soorten loopkevers zeer intensieve 
bemonsteringsacties kunnen opleveren. 

Methode 

Op basis van de loopkeveratlas (Turin et al, 
1977) zijn in Noord-Brabant negen hokken 

geselecteerd waaruit vrijwel geen loopkeverge- 
gevens bekend waren (fig. 1). In zeven van deze 
hokken werden, in uiteenlopende habitats vijf 
series van vijf vangpotten geplaatst. Bovendien 
werden in elk hok handvangsten gedaan. De 
twee overige hokken (hok 1, Batenburg en hok 
9, Mariaveen) werden zeer intensief bemon¬ 
sterd met een groter aantal vangseries (resp. 22 
en 26 series), terwijl ook op vele plaatsen hand¬ 
vangsten werden gedaan. Tabel 1 geeft onder¬ 
meer voor elk hok het aantal vangseries, het 
aantal soorten dat reeds bekend was uit de 
atlas en de vangresultaten. We zullen tevens 
een aantal gegevens gebruiken van twee inten¬ 
sieve bemonsteringen uitgevoerd resp. in een 
hok van de Amsterdamse Waterleiding Dui¬ 
nen (1978, 22 jaarseries) en een hok van de 
Hoge Veluwe (1984, 17 jaarseries). 

De vangseries in hok 1 en 7 hebben in de 
periode van eind april tot begin oktober van 
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1985 in het veld gestaan, die in de hokken 21/ m 
6 slechts gedurende de maand mei van dat jaar, 
en die in de hokken 8 en 9 gedurende het 
tweede halfjaar van 1987, van eind juni tot half 
oktober. 

Alle vangpotten hadden een doorsnede van 
12 cm, waren voorzien van formol (4%) en 
tegen inregenen en inwaaien van bladeren e.d., 
afgedekt met dekplaatjes. 

De intensiteit waarmee hand vangsten zijn 
gedaan ie de verschillende hokken is niet goed 
te kwantificeren. - Voor ons betoog is dit echter 
ook minder relevant. 

De onderbemonstermgs-criteria 

Uit tabel 1 blijkt dat bij een bemonstering met 
vijf series bodem vallen, aangevuld met hand- 
vangsten, tenminste zestig soorten verzameld 
werden. Het onderbemonsterings-criterium 
van vijftig soorten, gebaseerd op de bevindin¬ 
gen in Friesland, is dus zeker niet te hoog 
gesteld. De keuze van vijftig soorten blijft 
enigszins arbitrair, maar kan zeker gehanteerd 
worden als een minimum, conditie. 

Het tweede criterium, dat we het „vulgaris- 
eriterium” zullen noemen, hanteren we hier in 
een iets aangepaste vorm. Van eurytope soor¬ 
ten die in Nederland niet aan de rand van hun 
areaal leven, kan men verwachten dat ze in 
ieder hok wel zullen voorkomen. Voor vogels 
bijvoorbeeld is de spreeuw (Sïurnus vulgaris) 
zo’n soort. Uit de vogelatlas (Teixeira, 1979) 
blijkt inderdaad dat deze soort in 96% van de 
(5X5 km2) hokken broedend is aangetroffen. 
Als het verspreidingskaartje van de spreeuw 

grote hiaten had vertoond, zou men dit direct 
aan een gebrekkige inventarisatie hebben toe¬ 
geschreven. 

Uit fig. 2 kan men aflezen wat de talrijke 
loopkeversoorten van Nederland zijn. Per 
soort is namelijk het aantal records, volgens de 
loopkeveratlas, uitgezet op de Y-as, terwijl de 
soorten op de X-as gerangschikt zijn in volg¬ 
orde van afnemend aantal records. Pterosti- 
chus melanarius lUiger (= P. vulgaris Linnae¬ 
us) blijkt volgens dit criterium de meest talrijke 
soort van Nederland. P melanarius is tevens 
een soort die niet aan bepaalde biotooptypen 
is gebonden en dus overal in Nederland te 
verwachten. Ook bevindt Nederland zich niet 
aan de rand van het areaal van de soort. Als 
we alle hokken aangeven waarvan deze soort 
bekend is (zie fig. 3) ontstaat een patroon dat 
overeenkomsten vertoont met fig. 4, waar alle 
hokken zijn aangegeven die niet, volgens het 
50-soorten criterium, onderbemonsterd zijn. 
In de afgelopen j aren hebben we 24 onderbem¬ 
onsterde hokken geïnventariseerd, en in 23 
daarvan werd E melanarius inderdaad aange¬ 
troffen. Hieruit blijkt dat het 50-soorten crite¬ 
rium consistent is met het „vulgaris-criterium”. 

Het Yijkste” hok van Nederland 

In hok 1, het meest intensief bemonsterde, wer¬ 
den 137 soorten verzameld. Volgens het EIS- 
bestand van 1988 (124.000 records), zijn er 49 
hokken met meer dan 137 gevonden soorten 
(Turin, pers. med.). Het betreft hier echter ge¬ 
gevens die vanaf 1850 verzameld zijn! Volgens 
Turin (pers. med.) liggen Wijlre en Arnhem in 

Tabel Î. Samenvatting van de vangstresultaten per EIS-hok. Per hok zijn het aantal gevangen soorten en exemplaren 

(cursief) aaegegeven. De laatste kolom geeft het aantal bekende soorten voor de betreffende hokken volgens de 

loopkeveratlas (Turin et al., 1977). 

Hoknr. EIS-coord. Series BodemvaUee Handvangsten Totaal Atlas 

22-20 22 109 4292 90 694 137 4986 0 

22-19 5 23 138 53 347 60 485 5-8 

22-18 5 43 987 44 568 69 1555 0 

23-18 5 46 999 26 205 61 1204 0 

24-18 5 48 990 54 241 75 1231 5-8 

23-19 5 62 528 47 232 88 760 5-8 

26-21 13 70 2103 45 135 84 2238 1-2 

27-21 5 46 372 43 167 65 539 9-16 

27-22 26 83 7486 77 875 lil 8361 0 9 
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Fig. 3. Verspreiding van Pterostichus melanarius in Ne¬ 

derland. Gegevens ontleend aan Turin et al. (1977), aan¬ 

gevuld met eigen waarnemingen. 

de twee rijkste hokken van Nederland. Het 
maximum aantal soorten ooit in één decen¬ 
nium verzameld, is voor Arnhem 160, voor 
Wijlre 170. In het licht van deze gegevens kan 
men stellen dat hok 1 als één van de rijkste 
hokken van Nederland mag worden be¬ 
schouwd, terwijl vóór de start van dit onder¬ 
zoek van dit hok nota bene geen enkele soort 
bekend was! Dit moge illustratief zijn voor het 
onderbemonsteringsprobleem bij de Neder¬ 
landse loopkevers. 

Bemonsterings-intensiteit 

Gezien het fiet dat nog zeer veel hokken in 
Nederland onderbemonsterd zijn, is het mis¬ 
schien zinvol een optimale bemonsterings-stra- 
tegie te bepalen. Hoeveel vangseries moet men 
bijvoorbeeld plaatsen om binnen redelijk tijds¬ 
bestek voldoende informatie te verzamelen uit 
een bepaald hok? Met de gegevens van de 
intensief bemonsterde hokken is hiervoor een 
indicatie te verkrijgen. In fig. 5 is op de Y-as 
cumulatief het aantal gevangen soorten voor 

Fig. 4. De EIS-hokken van Nederland die niet onderbe¬ 

monsterd zijn volgens het 50-soorten criterium. Gebaseerd 

op gegevens uit de databank voor de nieuwe loopkeverat- 

las (Turin, in prep.), bij een tussenstand van 124.000 re¬ 

cords, aangevuld met eigen waarnemingen. 

hok 1 (Batenburg) uitgezet, op de X-as het 
aantal betrokken vangseries. De bovenste lijn 
in de grafiek geeft de situatie weer waarbij de 
volgorde van toevoegen van vangseries zoda¬ 
nig is gekozen dat iedere keer de toename in 
aantal soorten maximaal is. Met de middelste 
lijn is het resultaat gegeven als de volgorde van 
toevoeging willekeurig is. (De lijn geeft in feite 
het gemiddelde weer van 100 van dergelijke op 
willekeurige volgorde gebaseerde grafieken.) 
De onderste lijn tenslotte is het resultaat wan¬ 
neer de volgorde zodanig wordt gekozen dat de 
toename iedere keer minimaal is. Uit deze gra¬ 
fiek kan worden afgeleid dat iemand die de 
meest ideale plekken binnen het uurhok wist te 
selecteren, slechts twee vangpotseries nodig 
zou hebben gehad om meer dan vijftig soorten 
te verzamelen. Iemand die hetzelfde resultaat 
zou willen bereiken door de potten op goed 
geluk neer te zetten, zou vier series nodig heb¬ 
ben, en als door toeval de meest ongeschikte 
plekken werden gekozen, dan hadden zelfs ten¬ 
minste negen series moeten worden ingegra¬ 
ven. Ook kan men uit deze grafiek aflezen dat 
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AANTAL 

SOORTEN 

AANTAL VANGSERIES 

Fig. 5-8. Cumulatief aantal soorten uitgezet tegen het 

aantal vangseries voor vier onderzochte hokken. Bovenste 

lijn in elke grafiek: beste volgorde; middelste lijn: random 

volgorde; onderste lijn: slechtste volgorde (voor nadere 

verklaring: zie tekst). 

een verzamelaar met grote veldkennis slechts 
16 van de 22 series nodig zou hebben gehad om 
alle gevonden 105 soorten te verzamelen. 

Het verloop van de bovenste lijn kan goed 
benaderd worden door de negatief-exponen- 
tiële functie Y = ae_cX, warin Y het cumulatief 
aantal soorten is, X het aantal vangseries, a het 
maximum niveau van de functie, en c een con¬ 
stante die een maat is voor de snelheid waar¬ 
mee niveau a bereikt wordt. Als we a bereke¬ 
nen voor de bovenste lijn van fig. 5, vinden we 
a = 113. Als we de benadering berekenen op 
grond van de gegevens van de vijf beste vang¬ 
series, dan vinden we a = 96, een fout van 
ongeveer 10% ten opzichte van het werkelijk 
gevonden maximum. 

De figuren 6, 7 en 8 laten overeenkomstige 
grafieken zien voor een drietal andere intensief 
bemonsterde hokken, respectievelijk van hok 9 
(Mariaveen), een hok op de Hoge Veluwe en 
een hok van de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen. We kunnen uit al deze grafieken con¬ 
cluderen dat een verzamelaar met een goede 
veldkennis in alle gevallen slechts twee vangse¬ 
ries nodig zou hebben gehad om minimaal 
vijftig soorten te vangen. Een verzamelaar die 
de vangseries op goed geluk plaatste, had vijf 
series nodig gehad, en in het ongunstigste geval 
hadden er elf of meer series moeten worden 
ingegraven. Wordt voor deze drie hokken het 
maximaal aantal te vangen soorten berekend, 
gebruik makend van de vijf beste series, dan 
vinden we voor a de waarde 80, 87 en 105, bij 
werkelijke maxima van respectievelijk 83, 76 
en 95. 

Let wel dat het bij dit alles uitsluitend pot- 
vangsten betreft. In alle gevallen bleek dat het 
aantal soorten door handvangsten met zo’n 25 
kon worden vermeerderd. 

Selectie monsterplekken 

Uit het bovenstaande blijkt dat het optimale 
aantal vangseries sterk gekoppeld is aan de 
veldkennis van de onderzoeker, en dus aan de 
keuze van de vangplekken. Wat zijn nu de 
biotopen die men moet selecteren om met een 
klein aantal vallen zo veel mogelijk soorten te 
vangen? Op grond van de grafieken van de fig. 
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Tabel 2. Overzicht van een aantal gevangen zeldzame soorten uit de negen Brabantse hokken. Voor iedere soort is tevens 

het aantal reeds bekende grids en records volgens de loopkeveratlas (Turin et al., 1977) aangegeven. 

Soort aant. records 

atlas 1977 

aant. grids 

atlas 1977 

aant. grids 

Brabant 

aantal 

exempl. 

Amara kulti Fassati 6 2 1 27 

Bembidion fluviatile Dejean 16 5 1 1 

Agonum ericeti (Panzer) 56 7 1 57 

Bembidion octomacuiatum (Goeze) 14 8 2 2 

Agonum viridicupreum Goeze 18 8 1 1 

Bembidion modesium Fabricius 17 10 1 1 

Tachys parvulus (Dejean) 29 11 3 5 

Bembidion humerale Sturm 19 12 1 2 

Bembidion elongatum Dejean 37 12 1 10 

Badister unipustulatus Bonelli 31 17 3 11 

Tachys micros Fischer 41 14 1 8 

Agonum livens (Gyllenhal) 41 24 1 1 

5-8 kan bepaald worden welke plekken de 
grootste bijdragen hebben geleverd aan het 
totaal aantal soorten van de betreffende hok¬ 
ken. Als voorbeeld geven we de drie beste 
vangplekken van hok 1 (Batenburg) die teza¬ 
men bijna zeventig soorten opleverden. De 
eerste van deze drie betrof een plek in de uiter¬ 
waarden, aan de rand van een weiland en te¬ 
vens aan de oever van een oude kleiput. De 
tweede vangserie stond op de grens van een 
eikenbosje en een roggeakker op droge zand¬ 
grond, en de derde in een zeer vochtig rietland 
op klei. In het algemeen blijkt dat men contras¬ 
terende habitat-typen moet selecteren (nat ver¬ 
sus droog, dicht versus spaarzaam begroeid 
etc.). Vanzelfsprekend is het dat men de vallen 
zoveel mogelijk in grenssituaties plaatst, zodat 
soorten uit verschillende biotopen met dezelfde 
vangserie bemonsterd worden. Ook werd weer 
bevestigd dat ruderale en andere anthropogeen 
beïnvloede terreinen vaak zeer soortenrijk zijn. 

Uiteraard worden bij dergelijke inventarisa¬ 
ties altijd wel min of meer zeldzame soorten 
gevangen. Tabel 2 geeft een opsomming van 
een aantal van de meest zeldzame. Voor de 
bepaling van de zeldzaamheid is gebruik ge¬ 
maakt van het criterium uit de loopkeveratlas 
(zie fig. 7 in Turin et al., 1977). 

Conclusies 

Gezien onze ervaringen, zowel in Friesland als 
in Brabant, moeten we concluderen dat onder- 

bemonstering een zeer algemeen verschijnsel is. 
Dit heeft tot gevolg dat verspreidings-patronen 
zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komen 
in de loopkeveratlas, veelal afbeeldingen zijn 
van verzamelactiviteit en -intensiteit. Hierdoor 
is alleen in triviale gevallen een relatie duidelijk 
tussen het verspreidingspatroon en de oecolo- 
gische preferentie van een bepaalde soort, zoals 
het feit dat de zoutminnende soort Dyschirius 

salinus Schaum langs de kust voorkomt. 
Dat dergelijke relaties vaak niet aanwezig 

lijken te zijn, ligt zowel aan de grote mate van 
onderbemonstering als aan de schaal waarop 
gekarteerd werd, nl. 10 X 10 km2. Op zand op¬ 
slagplaatsen, die in het Friese kleigebied in 
bijna elk hok wel voorkomen, is bijvoorbeeld 
de stenotope, zandminnende soort Omophron 

limbatum (Fabricius) aan te treffen (zie fig. 4 
in Heijerman & Booij, 1985). 

Ook fig. 9 illustreert dat de schaal van 10 X 
10 km2 veel te grof is om een relatie te kunnen 
vinden tussen de verspreiding van loopkevers 
en hun oecologische preferenties. In deze fi¬ 
guur is de gezamenlijke verspreiding gegeven 
van de vijftien Nederlandse stenotope bossoor¬ 
ten (Turin & Heijerman, 1988). Het patroon is 
zeker geen weerspiegeling van het bos-areaal, 
maar vertoont daarentegen een grote overeen¬ 
komst met fig. 4, waar de verspeiding van de 
niet-onderbemonsterde hokken is weergege¬ 
ven. 

Om relaties tussen verspreidingspatronen en 
habitatpreferenties wel aan te tonen zou men 
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VERGADERINGEN VAN DE SECTIE "SNELLEN 

De vergaderingen van de sectie zullen worden gehouden op: 

zaterdag 2 december 1989, en 

zaterdag 31 maart 1990, 

op de bekende plaats in "Achter de Aula" te Wageningen. De vergaderingen 
beginnen om 11 uur. 

Nadere inlichtingen bij de secretaris van de sectie: K. J. Huisman, Plein 
7, 3248 BJ Melissant, tel.08177-1412. 
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Fig. 9. Verspreiding van stenotype bossoorten in Neder¬ 

land. 

moeten karteren op een schaal die in de 
grootte-orde is van de landschapselementen 
zelf. Als het dan nodig zou blijken te zijn hok¬ 
ken te gebruiken van 1 X 1 km2, zou het aantal 
hokken in Nederland ruim 40.000 bedragen. 
Een intensieve bemonstering van deze hokken 
zou de carabidologen een veelvoud van het 
werk kosten dat tot nu toe in inventarisatie is 
geïnvesteerd. 

Een en ander betekent dat de gegevens zoals 
die bijvoorbeeld in de huidige atlas worden 
gepresenteerd, niet gebruikt kunnen worden 
voor eco-geografische doeleinden. Wel lijkt het 
mogelijk de gegevens te gebruiken om patro¬ 
nen te herkennen op een schaal waarop soorts- 
arealen worden weergegeven, maar dan zal 
men kunnen volstaan met een kartering op 
basis van veel grotere hokken dan 10X10 km2. 
Voor projecten op Europese schaal worden 
hokken gebruikt van 50 X 50 km2, en dit lijkt 
goed te voldoen. Nederland omvat dan vijftien 
te inventariseren hokken, en de gegevens die 
gebruikt zijn voor de ’’oude” atlas zijn in dit 
geval van ruim voldoende kwaliteit en kwan¬ 
titeit om Nederland als ’Voldoende geïnventa¬ 
riseerd” te beschouwen. 

Bij de samenstelling van de loopkeveratlas is 
slechts gebruik gemaakt van eenvoudige pre¬ 
sentie gegevens per soort per hok. Natuurlijk 
beschikken de verzamelaars die de gegevens 
geleverd hebben, over meer informatie. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om vangdata, aantallen 
en gegevens over het habitat. Het zijn juist deze 
gegevens, die doorgaans niet in atlassen wor¬ 
den gepresenteerd, die inzicht kunnen geven in 
de habitatbinding van soorten, hun fenologie 
etc. Echter, bij de interpretatie van dergelijke 
gegevens is het wel noodzakelijk te weten hoe 
representatief deze zijn. Mede op grond van de 
gegevens van de Nederlandse loopkeveratlas 
werd bijvoorbeeld door Desender & Turin 
(1986) een studie verricht naar de voor- en 
achteruitgang van loopkeversoorten. Dergelijk 
onderzoek is uiteraard zeer gevoelig voor de 
kwaliteit van de gegevens waarop het is geba¬ 
seerd. 

De ’’nieuwe” loopkeveratlas (Turin, in 
prep.) zal gebaseerd zijn op bijna drie maal zo 
veel records als de ’’oude”. Toch zullen de ver- 
spreidingskaarten in de ’’nieuwe” atlas ten op¬ 
zichte van die in de ’’oude”, met name laten 
zien in welke hokken verzamelaars hun best 
hebben gedaan zoveel mogelijk soorten te ver¬ 
zamelen. Vele verzamelaars, waaronder wij¬ 
zelf, zullen tevreden kunnen bladeren in een 
atlas die een neerslag is van vele uren nuttige 
vrijetijdsbesteding. 
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Sphaeridium marginatum reinstated as a species distinct 
from S. bipustulatum (Coleoptera: Hydrophilidae) 

Arno van Berge Henegouwen 

BERGE HENEGOUWEN, A. L. VAN, 1989. SPHAERIDIUM MARGINATUM REINSTATED AS A SPECIES 

DISTINCT FROM BIPUSTULATUM (COLEOPTERA: HYDROPHILIDAE). - ENT BER„ AMST 49 (11): 

168-170. 

Abstract: Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787, is found to be a good species, well separated from S. bipustulatum 

Fabricius, 1781. Lectotypes are designated for both species. The species are described, illustrated and their distribution 

is outlined. A key to all Palaearctic species of Sphaeridium is given. 

Museon, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag. 

Introduction 

In 1781 Fabricius described Sphaeridium bi¬ 

pustulatum. In 1787 he described S. margina¬ 

tum. From the middle of the last century the 
synonymy of S. marginatum with S. bipustu¬ 

latum became widely accepted. While studying 
the type material of the genus Sphaeridium in 
the collection of Fabricius, I found that part of 
the type material of S. marginatum is distinct 
from S. bipustulatum. The synonymy of the 
species will be treated in a forthcoming revi¬ 
sion. 

Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 
figs. 1, 4, 5, 9 

Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781:78 

Type-material. In the Fabricius collection in 
the Zoological Museum in Copenhagen there 
are four specimens under this name of which 
one is a large specimen of Cercyon obsoletus 

Gyllenhal, 1808. The remaining three speci¬ 
mens, two males and one female, agree with 
the original description of Sphaeridium bipus¬ 

tulatum by Fabricius. One of the males is here¬ 
by designated lectotype. It is labelled as fol¬ 
lows: “Sphaeridium / bipustulatum Fabr. / 
lectotype male des. / A. L. v. Berge Hene¬ 
gouwen / 1989”. The remaining male and fe¬ 
male are paralectotypes. Type-locality: Kiel 
(Germany). 

Diagnosis 

Characterised in both sexes by the distinct 
rows of larger punctures on the elytron (fig. 9) 
and the obsolete reticulation on the elytral in¬ 
terspaces. In the male the relative small tarsal 
claw (fig. 4), the smooth parameres and in the 
female the elytral sutural line which is con¬ 
tinued around the apex of the elytron (fig. 5) 
are conspicuous. Length 4.4-63 mm. 

Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 
figs. 2, 6 

Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787: 43 
(ex parte) 

Type-material. There are two female and three 
male specimens under Sphaeridium margina¬ 

tum in the Fabricius collection. The three 
males are conspecific with S. bipustulatum. 

The females belong to S. marginatum. One of 
the females is hereby designated lectotype. It is 
labelled as follows: “Sphaeridium / margina¬ 
tum Fabr. / lectotype female des. / A. L. v. 
Berge Henegouwen / 1989”. Type-locality: 
Sachsen (Germany). 



Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 169 

Figs. 1-9. Characters of Sphaeridium species. 1,4, 5,9, S. 

bipustulatum, 2, 6, S. marginatum; 3, 7, S. scarabaeoides\ 

8, S. lunatum. 1,3, left lateral margin of pronotum, dorsal 

view; 2, 4, ultimate segments of left fore-tarsus in male; 5- 

6 apex of left elytron in female, dorsal view; 7-8, elytra and 

scuteilum, dorsal; 9, lateral margin and longitudinal rows 

of punctures of left elytron. (Scale-line = 0.3 mm to figs. 

1-6, 1 mm to figs. 7-9.) 

Diagnosis 

Characterised in both sexes by the absence or 
very obsolete, larger elytral punctures and the 
stronger reticulation on the elytron. In the 
male the larger tarsal claw (fig. 2), the smooth 
parameres and in the female the elytral sutural 
line, which is not continued around the apex 
of the elytron (fig. 6), are conspicuous. On an 
average longer than bipustulatum. Length 5.0- 
6.7 mm. 

Key to the Palaearctic species of 
Sphaeridium Fabricius, 

1. Pronotal hind angle ca 90° (fig. 1). Side- 
margin of pronotum yellow. Male para¬ 
meres smooth.2 

— Pronotal hind angle greater than 90° (fig. 
3). Side-margin of pronotum yellow or 
black. Male parameres smooth or striolate 
....3 

2. Elytral striai punctures distinct (fig. 9), es¬ 
pecially near the side-margin; elytral sur¬ 
face with obsolete reticulation or smooth 
between the punctures. Female: sutural 
line continued around apex (fig. 5). Male: 
enlarged fore-tarsal claw relatively small 
compared with marginatum (figs. 2 and 4) 
... bipustulatum Fabricius 

— Elytral striai punctures obsolete or absent; 
elytral surface with distinct reticulation be¬ 
tween punctures. Female: sutural line not 
continued around apex (fig. 6). Male: en¬ 
larged fore-tarsal claw more robust than in 
bipustulatum (compare figs. 4 and 2) 
...marginatum Fabricius 

3. Elytron with distinct striai punctures; ely¬ 
tral surface smooth between punctures. 
Pronotum mostly black, or side-margins 
yellow. Small species. Male parameres 
striolate.. substriatum F aid ermann 

— Elytron without larger striai punctures; 
elytral surface especially towards the apex 
with obsolete reticulation between punc¬ 
tures. Pronotum mostly with yellow side- 
margin or black. Large species. Parameres 
smooth ..... 4 

4. Anterior margins of elytra and scuteilum 
in dorsal view not in a straight line, 
shoulders slightly projecting forwards (fig. 
7). Pronotum with either lateral margins 
or anterolateral margins only, mostly yel¬ 
low. Meso- and metafemora mostly yel¬ 
low or yellowish red with dark median 
spot. Male genitalia with acute median 
lobe ........ scarabaeoides (Linnaeus) 

— Anterior margins of elytra and scuteilum 
in dorsal view in a straight line (fig. 8). 
Pronotum black. Meso- and metafemora 
black. Male genitalia with truncate me¬ 
dian lobe. lunatum Fabricius 
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Distribution 

S. bipustulatum and S. marginatum occur in 
Europe, Northern Africa, the Near East, the 
Middle East and North America. S. margina¬ 

tum is the commonest species in the Palaearc- 
tic region. I have not yet seen enough material 
to conclude the same for the Nearctic. 
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Nieuwe literatuur 

ieüwe literatuur NI iiwf litliatoir V.svAï? pjerafl 

fmïlitJiiO iili'UC" Niet weli-e sïiiarNiei 

Brown, P. A., 1989. Keys to the alate Aphis 

(Homoptera) of northern Europe. - Occasio¬ 

nal Papers on Systematic Entomology 5: 1-29; 
42 figs., 11 refs. British Museum (Natural His¬ 
tory), Cromwell Road, London SW7 5BD 
UK. ISBN 0-565-01110-3. Prijs (gebrocheerd) 
£ 3,50. 

Het geslacht Aphis telt een aantal zeer schade¬ 
lijke soorten. Deze publicatie geeft een tabel tot 
de ruim honderd soorten van noordelijk Euro¬ 
pa. Veel soorten zijn variabel en moeilijk te 
determineren. Twee tabellen geven een soor¬ 
tenlijst met verwijzing naar de voornaamste 
literatuur, en een overzicht van de variatie¬ 
breedte bij ruim twintig soorten. 

V. S. van der Goot, 1989. Zweefvliegen. - 
KNNV Veldgids 1: 1-52 (tevens EIS Medede¬ 
ling 40). ISBN 90-5011-030-4, gebrocheerd. 
Uitgeverij KNNV, te bestellen door overma¬ 
king van ƒ21,- (leden KNNV, jeugdbonden en 
NEV ƒ 14,-) op postgirorekening 13028 tnv 
Bureau KNNV, Hoogwoud. 

Als eerste in de nieuwe reeks Veldgidsen van de 
KNNV verscheen deze inleiding tot de studie 
van de zweefvliegen. De biologie, fenologie en 
de verspreiding in Nederland worden kort be¬ 
sproken en 112 representatieve en gewone 
soorten worden in kleur afgebeeld. 

Insect pheromones in plant protection, 1989. 
A. R. JuTSUM & R. F. S. Gordon eds. pag. xvi, 
369, species index 9, subject index 17 kolom¬ 
men. J. Wiley & Sons, Chichester, New York 
etc. ISBN 0-471-92019-3. Prijs (gebonden) 
£ 42,50. 

Na een hoofdstuk van de editors, over het 
belang van feromonen voor insekten en hun 
rol bij plaagbestrijding, volgt in dit sterk prak¬ 
tijkgerichte boek één hoofdstuk over feromo¬ 
nen en gedrag, drie over de evaluatie en het 
gebruik van gedrag-beïnvloedende feromonen, 
vijf over produktie, formulatie en toepassing 
van feromonen en tenslotte vier over commer¬ 
ciële toepassingen en verwachte toekomstige 
ontwikkelingen. 

D. Logemann & E. F. Schoorl, 1989, 
Verbindingswegen voor plant en dier. - Reeks 

Natuur en Milieu 23: 1-76; illustr., ca 70 refs., 
index 4 kolommen. Uitgave van de Stichting 
Natuur en Milieu, Utrecht, en het Instituut 
voor Milieuvraagstukken V.U., Amsterdam. 
ISBN 90-70211-38-6. Te bestellen bij Milieu- 
Boek, Henri Polaklaan 42, 1018 GT Amster¬ 
dam. Prijs (gebrocheerd, excl. verzendkosten) 

ƒ 10,-. 

In dit goed verzorgde en geïllustreerde boekje 
wordt in kort bestek de betekenis uiteengezet 
van lijnvormige landschapselementen voor de 
bescherming van onze flora en fauna, insekten 
niet uitgesloten. In dit verband is er ook ruime 
belangstelling voor kleine landschapselemen¬ 
ten en planning. Het boekje besluit met een 
nuttige verklarende woordenlijst en een adres¬ 
lijst van natuurbeschermingsinstanties. 
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T. B. Nikam & V. V. Khole, 1989. Insect spi- 
racular systems: 1-136, illustr., refs., index 8 
kolommen. Ellis Norwood, series in entomo¬ 

logy and Acarology. Ellis Horwood, Chiche¬ 
ster, UK. ISBN 0-7458-0293-1. Prijs (gebon¬ 
den) £ 30,-. 

In dit dure en slecht verzorgde boek worden 
achtereenvolgens besproken de ontogenie van 
de spiracula, de spiraculaire systemen der ver¬ 
schillende insektenorden, de rol van spiracula 
in ademhaling en waterhuishouding, hun res¬ 
pons op endo- en exogene prikkels (ook pesti¬ 
ciden), niet-respiratoire functies van spiracula, 
en de thermoregulatie van insekten. 

J. M. Revier & V. S. van der Goot, 1989. 
Slakkendodende vliegen (Sciomyzidae) van 
Noord west-Europa. - Wetenschappelijke Me¬ 

dedelingen KNNV 191: 1-64; 51 fig., ca. 80 
refs., index tot de vliegen 3, tot de slakken 2 
kolommen. Prijs (gebrocheerd) ƒ 22,50 (leden 
KNNV, NEV en jeugdbonden/ 15,-). Te be¬ 
stellen door overmaking van dit bedrag op 
girorekening 130.28 t.n.v. Bureau KNNV, 
Hooghoud. 

Deze WM biedt een uitvoerige bespreking van 
de biologie (in algemene termen, en, voorzover 
bekend, ook van de afzonderlijke soorten) van 
deze interessante en goed herkenbare vliegen. 
Daarnaast is er een geïllustreerde tabel tot de 
soorten, waar men ook gegevens vindt over de 
globale verspreiding van de soorten en de col¬ 
lecties waar zich materiaal bevindt. 

Paul Westrich, 1989. Die Wildbienen 
Baden-Württembergs. 1, Allgemeiner Teil: Le¬ 
benräume, Verhalten, Ökologie und Schutz; 2, 
Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten. In 
totaal 972 pagina’s, 496 kleurenfoto’s, 396 ver- 
spreidingskaarten, ca. 1750 referenties, index 
60 kolommen. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart; 
ISBN (beide delen) 3-8001-3307-5. Prijs (beide 
delen tesamen, gebonden) DM 107,-. 

Hoewel Westrich volgens de titel slechts de 
bijenfauna van westelijk Beieren behandelt, 
schreef hij de best denkbare inleiding tot de 
studie van wilde bijen in het algemeen. Oeco- 
logische eisen, relaties met voedselplanten, pa¬ 
rasieten en predatoren, en voortplantingsbio- 
logie worden in het eerste deel besproken en 
met foto’s geïllustreerd. Deel 2 bespreekt voor 
elk der 429 behandelde soorten de globale ver¬ 
spreiding, oecologie, nestelgewoonten, voed¬ 
selplanten, fenologie en beschermingsstatus. 
Veel soorten worden afgebeeld met spectacu¬ 
lair mooie foto’s. Een uitvoeriger bespreking 
van dit ongewoon mooie en goedkope boek zal 
later verschijnen. 

Zehn Jahre Rote List gefährdeter Tiere in der 
Bundesrepublik Deutschland; Situation, Er¬ 
haltungszustand, neuere Entwicklungen, 1989. 
Josef Blab & Eugeniusz Nowak eds. 
Schriftenreihe für Landschaftspflege und Na¬ 

turschutz 32: 1-321. Kilda Verlag, D-4402 Gre¬ 
ven 1, BR Duitsland. ISBN 3-88949- 157-X. 
Prijs (paperback) DM 39,80. 

Naar aanleiding van het tweede lustrum van 
het bestaan van de Duitse Rode Lijst van be¬ 
dreigde diersoorten kwam in mei 1988 een aan¬ 
tal natuurbeschermers bijeen om de resultaten 
van het werken met dit beschermingsinstru- 
ment te bespreken. Dit boek bevat 31 voor¬ 
drachten over dit thema. Ruim een derde van 
de voordrachten heeft een insektengroep als 
onderwerp. 



Aanwijzingen voor publiceren in Entomologische Berichten 

Entomologische Berichten publiceert originele artikelen die betrekking hebben op entomologie en het resultaat 
zijn van eigen onderzoek, korte mededelingen en boekbesprekingen. In het algemeen worden alleen boekbe¬ 
sprekingen geplaatst van entomologische boeken, die ter recensie aan Entomologische Berichten zijn aange¬ 

boden. Recensie-exemplaren zijn bestemd voor de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging 
(NEV). 

Entomologische Berichten is in de eerste plaats bestemd voor publikaties van leden van de NEV; als de ruimte 
het toelaat worden ook publikaties van niet-leden opgenomen. Artikelen over faunistiek worden opgenomen 
als de resultaten van het onderzoek in wijder verband worden geplaatst en duidelijk is dat de determinaties 

betrouwbaar zijn. Dit betekent onder meer dat lijsten van soorten, gevonden in een bepaald gebied alleen voor 
publikatie in aanmerking komen, als het belang van de waarnemingen wordt aangegeven. 

Artikelen, korte mededelingen en boekbesprekingen dienen geschreven te zijn in het Nederlands, Engels, 
Duits of Frans, maar beschrijvingen van nieuwe vormen mogen niet in het Nederlands gesteld worden. 
Artikelen mogen in het algemeen niet langer zijn dan acht gedrukte pagina’s. 

Manuscripten moeten bij voorkeur in tweevoud worden ingediend. De vellen dienen eenzijdig getypt te zijn 
met een dubbele interlinie en een marge van 4 cm breed. Namen van genera, soorten en lagere systematische 
categorieën worden in de tekst (echter niet in de literatuurlijst) onderstreept met een enkele rechte lijn. Data 

in opsommingen en lijsten worden gespeld als „lO.iv. 1986”, in de lopende tekst als „10 april 1986”. Onder de 
titel en de naam van de auteur volgt een Engelse abstract en het adres van de auteur, eventueel voorafgegaan 

door de naam van het instituut. 
Tabellen dienen op een apart vel te worden ingeleverd. 

Lijntekeningen, kaarten en grafieken dienen uitgevoerd te zijn in zwarte inkt op tekenpapier of transparant 
papier bij voorkeur 1,5 tot 3 X zo groot als de gewenste grootte in druk. Foto’s dienen glanzend afgedrukt 

te zijn. Alle illustraties (incl. foto’s) worden genummerd in arabische cijfers (niet in letters). Het combineren 

van figuren en platen dient zodanig te geschieden dat reductie op paginabreedte mogelijk is. Bij de montage 
dient rekening te worden gehouden met de benodigde ruimte voor het onderschrift. De redactie is eventueel 

bereid bij het monteren van platen te helpen. Onderschriften van de figuren dienen op een apart vel te worden 

bijgevoegd. 
Wetenschappelijke namen van dieren worden bij de eerste citering in de hoofdtekst voorzien van de correcte, 

voluit geschreven auteursnaam, die waar nodig tussen haakjes wordt geplaatst. Voor namen van planten die 

in Nederland voorkomen gebruike men de nomenclatuur van de laatste druk van „Heukels” Flora van 

Nederland. Bij het gebruik van de Nederlandse en de Latijnse naam komt eerst de Nederlandse naam en dan 

tussen haakjes de Latijnse naam. 

Literatuurverwijzingen in de tekst kunnen als volgt gebruikt worden: „Mosley (1932) zegt...” of „(Mosley, 

1932)”. Aan het eind van ieder artikel wordt de lijst van geciteerde literatuur gegeven in alfabetische volgorde 
van de namen van de auteurs en chronologisch per auteur. Voor tijdschriftartikelen dienen achtereenvolgens 

gegeven te worden: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel van het artikel, titel 

van het tijdschrift (afgekort volgens de „World List of Scientific Periodicals” of de laatste editie van de „List 
of Serial Publications in the British Museum (Natural History) Library”), deelnummer, en nummers van de 

eerste en laatste pagina van het artikel, en van eventuele platen buiten deze paginering. Boeken worden geciteerd 

door achtereenvolgens te geven: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel, eerste 
en laatste pagina, eventuele platen buiten deze paginering, uitgever en plaats van publikatie. Voor interpunctie 

en nadere toelichting zie de volgende voorbeelden. 

Tijdschriftartikelen: 

Cassagnau, P. & C. Delamare Deboutteville, 1955. Mission Henri Couffaut au Liban. Archs. Zool. exp. gén. 

[2] 91: 365-395. 

Boeken: 

Greenberg, B., 1973. Flies and diseases 2: i-xvi, 1-235. Junk, The Hague. 

Artikelen in boeken: 

Whittle, J. R, R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 

Lawrence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 

auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terug¬ 
gezonden te worden aan de redactie. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur 

toegezonden. 
Tezamen met de drukproef wordt de auteur een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal over¬ 

drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken 
zijn tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 

Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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BER., AMST 49 (12): 173-184 

Abstract: Distribution and abundance of 45 Empis species recorded for The Netherlands are discussed; 14 species are 

new to the Dutch fauna. The number of recorded localities of each species has been mentioned for three periods (the 

years before 1900, 1900-1949, 1950-1988). The material studied comprised about 6500 mounted specimens. Of each 

species at least some identifications have been checked by dr. M. Chvâla (Prague). 

Nie. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam. 

Inleiding 

Uit Nederland zijn 175 soorten Empoidea be¬ 

kend (De Meijere, 1939) maar van Groot-Brit- 

tannië zijn ongeveer 360 soorten vermeld (Col¬ 

lin, 1961). De kennis van de Nederlandse 

empoiden-fauna is dus onvoldoende omdat we 

het aantal Nederlandse soorten toch wel op 

ruim 300 mogen begroten. 

Temidden van het grote aantal empoiden- 

genera kunnen de Nederlandse Empis-soorten 

herkend worden aan de vleugeladering in sa¬ 

menhang met de lengte van de steeksnuit. In de 

vleugeltop zit een korte adervork (fig. 1) terwijl 

vanuit de schijfcel (fig. l:x) drie aders de vleu¬ 

gelrand bereiken. De snuit is langer dan de 

kophoogte. 

Voor de Nederlandse Empis-soorten bestaat 

geen determineertabel. Een aantal soorten 

staat in het uitstekende boek van Collin (1961). 

Engel & Frey (1956) is vollediger, maar de 

determineertabel van dit boek voldoet niet. 

Van alle soorten zijn mijn determinaties gecon¬ 

troleerd door dr. M. Chvâla (Praag) die met¬ 

tertijd een Empw-determineertabel, ook voor 

alle Nederlandse soorten, zal publiceren in de 

Fauna Entomologica Scandinavica. Aan de 

heer Chvâla mijn hartelijke dank voor de vele 

malen dat hij mij behulpzaam was. 

30% van de Nederlandse Empis-soorten is 

gewoon tot algemeen. Enkele soorten zijn bui¬ 

tengewoon talrijk. Een vangtent in Vlagtwedde 

(Gr.) ving in twee dagen tijd ruim duizend 

exemplaren van Empis nigripes. Ook grote 

soorten kunnen zeer algemeen zijn. Zo ziet 

men in vochtige terreinen soms zeven exempla¬ 

ren van Empis livida op één hoofdje van akker- 

distel (Cirsium arvense Scop.). 

Empis-soorten zijn goed op te sporen omdat 

het bloembezoekers zijn. De meeste soorten 

vindt men van eind april tot begin juni. Door- 

Fig. 1. Empis livida Linnaeus x is de schijfcel (Teke¬ 

ning A. Veltman) 
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Fig. 2. Verspreiding van Empis tessellata Fabricius in Fig. 3. Verspreiding van Empis aestiva Loew in Neder- 

Nederland land 

dat de zuigsnuit lang is, is het bloembezoek niet 

beperkt tot bloemen met oppervlakkige nectar. 

Distelhoofdjes met diepliggende nectar wor¬ 

den zelfs bezocht door Empis vitripennis (3 

mm lichaamslengte). Dit is mogelijk omdat bij 

deze soort de zuigsnuit vrijwel even lang is als 

het lichaam. 

Sommige vliegjes dragen veel stuifmeelkor- 

rels tussen hun beharing en zijn wellicht van 

belang voor de bestuiving van bloemen. Svens- 

son & Petersson (1987) troffen in de darmin- 

houd van Empis borealis geen stuifmeelkorrels 

aan. Empis-soorten zijn voor hun eiwitbe- 

hoefte wellicht geheel afhankelijk van de ge¬ 

vangen prooien. 

Bij de meeste Empis-soorten vangt het man¬ 

netje een prooi in de vlucht en vliegt dan rond 

met de prooi in de poten. Een wijfje dat pa- 

ringsbereid is pakt de prooi uit de poten van 

het mannetje, op hetzelfde ogenblik grijpt het 

mannetje het wijfje en paart met haar. Meestal 

vliegt de copula met prooi dan naar een takje 

of bladrand. Het kenmerkende bundeltje van 

drie vliegen is sommige veldbiologen bekend. 

De mannetjes van veel Empis-soorten dan¬ 

sen in zwermen in de lucht, vandaar de naam 

dansvliegen. Van bepaalde soorten dansen al¬ 

leen de wijfjes in een zwerm. Op deze wijfjes- 

zwermen komen de mannetjes met prooi af om 

het paringsritueel uit te voeren. Van de soorten 

van het ondergeslacht Xanthempis vangen 

evenwel de wijfjes zelf een prooi en zijn zwer¬ 

men niet bekend. Deze wijfjes kunnen kanni¬ 

balisme vertonen. Ik zag in het Heilooër bos 

een wijfje van Empis digramma een ander wijf¬ 

je van dezelfde soort leegzuigen. Bij de wèl 

zwermende soorten kunnen mannetjes aan een 

wijfje een ander wijfje van dezelfde soort als 

prooi aanbieden zoals werd vermeld door 

Svensson & Petersson (1987) van Empis bore¬ 

alis. 

Het onderzoek van de Nederlandse Empis- 

fauna 

In de naamlijsten die tussen 1853 en 1939 ver¬ 

schenen, vermeldden Van der Wulp & Snellen 

van Vollenhoven (1853) elf soorten, Van der 

Wulp (1862) 15 soorten, Van der Wulp & De 

Meijere ( 1898) 22 soorten en De Meijere ( 1939) 

31 soorten. De ontwikkeling van de faunisti- 

sche kennis tussen 1898 en 1939 wordt weerge¬ 

geven door De Meijere (1907, 1916, 1918, 

1919, 1928, 1935a, 1935b). In latere jaren ver¬ 

meldt Doorman (1962) Empis rustica als 

nieuw voor Nederland. Volgens het bewaard 

gebleven materiaal in het ITZ betrof het 

E. nigricans die al als E. meridionalis door De 
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Meijere (1939) vermeld werd. Br. Theowald 

(1962) beschrijft het wijfje van Empis bicuspi- 

data uit Nederland. Dit dier staat nog in de 

verzameling van het ITZ en het betreft 

iE. serotina, reeds vermeld door De Meijere 

(1939). Ongepubliceerd en goed gedetermi¬ 

neerd vond ik in de verzameling Meuffels 

Empis plane tica, E. rufiventris en E. woodi. In 

de nu volgende catalogus staan 45 Nederlandse 

Empis-soorten. 

Als graadmeter van de vordering van het 

tegenwoordige Empis-onderzoek kunnen de 

kaartjes dienen van de verspreiding in Neder¬ 

land van Empis tessellata (fig. 2), een forse, 

gemakkelijk op te merken, algemene soort en 

van E. aestiva (fig. 3), een zeker even alge¬ 

meen, onopvallend, klein (3 mm lichaams¬ 

lengte) bloembezoekertje in bossen. Het is dui¬ 

delijk dat de waarnemingen van de kleine soort 

veel meer hiaten vertonen, vooral in het noor¬ 

den van het land en in Zeeland en Noord- 

Brabant. Indien men de perioden van voor 

1900, 1900-1949 en 1950-1988 met verschil¬ 

lende symbolen weergeeft krijgt men op het 

kaartje een vertekend beeld en dat is daarom 

nagelaten. De getallen voor E. tessellata zijn 

13 vindplaatsen van voor 1900, 45 van 1900™ 
1949 en 167 van 1950-1988. Voor E. aestiva 

zijn deze drie getallen achtereenvolgens 8,24 en 

81. Als voorbeeld stel ik vast dat op het kaartje 

van E. tessellata slechts drie stippen zouden 

staan uit het tijdvak van vóór 1900 omdat van 

de andere vindplaatsen uit die periode ook 

waarnemingen bekend zijn uit latere jaren. 

Materiaal 

Het door mij bestudeerde recente materiaal 

stamt van de jaren 1985-1988. Alle door mij 

gedetermineerde exemplaren zijn voorzien van 

determinatie-etiketten en opgenomen in een 

kaartsysteem waarvan fotokopieën bij mij op 

aanvraag verkrijgbaar zijn. Teneinde een zo 

volledig mogelijk beeld te krijgen van de Ne¬ 

derlandse Empis-fmmsL werden de volgende 

verzamelingen onderzocht: van het Instituut 

voor Taxonomische Zoölogie (ITZ) te Amster¬ 

dam (verreweg de grootste, waarin opgenomen 

de verzameling De Meijere), van het Rijksmu¬ 

seum van Natuurlijke Historie (RMNH) te 

Leiden (waaronder vangtentmateriaal van de 

heer M. J. Delfos c.s.), van het Entomologisch 

Laboratorium te Wageningen, van de heren P. 

Beuk, H. de Jong, H. J. G. Meuffels (thans in 

het ITZ), van W. van Steenis, J. H. C. Velterop 

en A. L. M. Veltman, van de natuurhistorische 

musea te Enschedé, Leeuwarden, Maastricht, 

Rotterdam en Tilburg. Verder enig materiaal 

van de heren W. Klein, A. J. van Rossenaar, 

D. Tempelman en J. W. A. van Zuylen. Daar¬ 

naast ontving ik vangtentmonsters van de 

werkgroep Lelystad, van de heren B. van Aart- 

sen en H. J. Prijs en R. T. Simon Thomas en 

ook nog enig vangtentmateriaal van de heer R. 

Ph. Jansen. De heer B. van Aartsen verza¬ 

melde bovendien veel Empis, waaronder ver¬ 

scheidene soorten nieuw voor Nederland. Aan 

de medewerkers van alle bovengenoemde in¬ 

stellingen en aan alle personen die mij aan 

materiaal hielpen mijn hartelijke dank. 

In totaal telde bovengenoemd Empis-mate¬ 

riaal ongeveer 6500 opgezette vliegen. Er zijn 

veel meer dieren bekeken omdat van vangtent¬ 

monsters met vele, tot meer dan duizend, 

exemplaren per soort meestal slechts enkele 

exemplaren werden opgezet. 

Catalogus van de Nederlandse soorten 

De indeling van de Empis-soorten in subge- 

nera is volgens Chvâla (1987). Indien niets over 

de verspreiding op de Waddeneilanden ver¬ 

meld is, is de soort daar niet verzameld. De met 

een * gemerkte soorten behoren tot de verge- 

lijkingsverzameling die aanwezig is in de na¬ 

tuurhistorische musea van Enschedé, Leeu¬ 

warden, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. 

De met een R en W gemerkte soorten zijn 

bovendien aanwezig in achtereenvolgens het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Lei¬ 

den en het Laboratorium voor Entomologie te 

Wageningen. Het Instituut voor Taxonomi¬ 

sche Zoölogie te Amsterdam heeft alle soorten 

in de verzameling. 

In de catalogus ontbreekt Empis pulicaria 

Loew (De Meijere, 1939). Volgens de determi¬ 

natie van Chvâla betrof het Rhamphomyia 

(Aclonempis) longipes (Meigen); deze soort 
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Fig. 4. Verspreiding van Empis stercorea Linnaeus in 

Nederland 

werd door Loew ten onrechte onder Empis 

beschreven. Niet opgenomen zijn ook twee on¬ 

benoemde Empis-soorten. Het betreft een serie 

van een kleine Empis s.s., verwant met 

E. praevia Collin van een vangtentmonster 

van de Wrakelberg (Voerendaal, Zuid-Lim- 

burg) van het RMNH te Leiden en een man¬ 

netje van Empis s.s. met een uitsluitend naar 

voren gericht uitsteekseltje op de plaats, waar 

E. bicuspidata een zowel naar voren als naar 

achter gericht uitsteekseltje (aambeeldvormig) 

heeft, van een St. Pietersberg-vangtentmonster 

van het ITZ. Bij de soortnamen zijn de in de 

Nederlandse literatuur gebruikte synoniemen 

toegevoegd. Indien niets vermeld wordt over 

de verspreiding buiten Nederland dan is de 

soort uit alle omrmgende landen bekend. 

Genus Empis Linnaeus, 1758 

Subgenus Xanthempis Bezzi, 1909 

Empis (X.) aemula Loew, 1873 

Nieuw voor Nederland. Winterswijk (Gld.), 

De Lutte (Ov.). Gevonden op zevenblad 

(Aegopodium podagraria L.). Begin tot half 

juni. 

Empis (X.) digramma Meigen, 1835* 

Een Noordeuropese soort die in Groot-Brit- 

tannië en België zeldzaam is. In ons land ten 

noorden van de grote rivieren gewoon in bos¬ 

sen. Verder zuidelijk slechts gevonden in De 

Geelders te Boxtel, in het Loonse Hoekje te 

Loon op Zand (J. W. van Zuylen) en aan de 

oever van de Poppelsche Leij te Nieuwkerk (P. 

Beuk), al deze vindplaatsen in Noord-Brabant. 

Gevonden op fluitekruid (Anthriscus sylvestris 

(L.) Hoffrn.) en zevenblad. Aantal vindplaat¬ 

sen 70 (vóór 1900 6, 1900-1949 15, 1950-1988 

54.) Vliegtijd half april tot eind juni. 

Empis (X.) lutea Meigen, 1804* 

Een soort die vóór 1950 relatief veel werd ver¬ 

zameld. In 1988 talrijk gevangen in een vang- 

tent op de St. Pietersberg. Aantal vindplaatsen 

15 (vóór 1900 2, 1900-1949 7, 1950-1988 10). 

Bekend uit het westelijk kustgebied (Amster¬ 

dam en Linschoten), uit het gebied van de 

grote rivieren en uit Zuid-Limburg. Vliegtijd 

vrij laat: begin juni tot half augustus. Nooit 

gevangen op bloemen. 

Empis (X.) punctata Meigen, 1804* 

Eveneens vóór 1950 naar verhouding veel ver¬ 

zameld. In 1984 ving een vangtent te Nunspeet 

286 exemplaren. In de omgeving van de vang¬ 

tent vond de heer B. van Aartsen vele exempla¬ 

ren op lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) en flui¬ 

tekruid. Aantal vindplaatsen 32 (vóór 1900 3, 

1900-1949 13, 1950-1988 17). Niet uit het kust¬ 

gebied, maar regelmatig aangetroffen in de 

duinen tussen Velsen en Oostvoorne, van vóór 

1900 ook bekend van Walcheren (Domburg). 

Een bossoort, tevens schaars aangetroffen in 

moeras. Vliegtijd begin mei tot half juli. 

Empis (X.) scutellata Curtis, 1835 

parvula Egger, 1860 

Slechts drie vindplaatsen in Zuid-Limburg uit 

de jaren 1903-1919, vijf exemplaren. Vliegtijd 

begin en half juni. Vliegbloemen niet bekend. 

Empis (X.) stercorea Linnaeus, 1761* 

stigma Meigen, 1838. 

Vooral in vochtig terrein, weinig op bloemen, 

wordt meest gesleept. Ik vermoed dat de vlie¬ 

gen niet op bloemschermen op een prooi loe¬ 

ren zoals E. digramma, maar dat ze slechts op 
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bloemen komen voor kort nectarbezoek en 

hun prooi vangen tussen lage kruiden. De¬ 

zelfde vliegbloemen als E. digramma. Aantal 

vindplaatsen 87 (vóór 1900 5, 1900-1949 18, 

1950-1988 70). Waddeneilanden: Ameland. Zie 

het verspreidingskaartje fig. 4. Vliegtijd begin 

mei tot half juli. 

Empis (X.) trigramma Wiedemann in Meigen, 

1822* 

Iets minder talrijk dan de vorige soort. Dit is 

een bosbewoner. Moet ook vaak gesleept wor¬ 

den. De vliegbloemen zijn dezelfde als van 

E. digramma. Aantal vindplaatsen 64 (vóór 

1900 5, 1900-1949 18, 1950-1988 47). In alle 

provincies gevonden, maar op de Veluwe 

slechts aangetroffen te Tongeren. Vliegtijd eind 

april tot begin juni. 

Subgenus Anacrostichus Bezzi, 1909 

Empis (A.) bistortae Meigen, 1822 

Nieuw voor Nederland. Vijlener bos (Lbg), 18- 

19.V.1988, drie B. van Aartsen. Volgens 

Chvâla (in litt.) komt de soort in de bergen van 

Midden-Europa niet beneden de 700 meter 

voor. Blijkens vangtentvangsten in de Arden¬ 

nen is de soort daar talrijk (mond. meded. P. 

Grootaert). 

Empis (A.) nitida Meigen, 1804 (R) 

Slechts zeven exemplaren bekend van Gronin¬ 

gen (1890), Denekamp (1918), Kranenburg bij 

Vorden (1980 en 1986), De Geelders te Boxtel 

(1986) en Groesbeek (1988). Gevangen op 

paardebloem (Taraxacum officinale Weber 

si). Alle vangsten zijn van half mei. 

Subgenus Platyptera Meigen, 1803 

Empis (P) borealis Linnaeus, 1758* 

Aantal vindplaatsen 14 (vóór 1900 1, 1900- 

1949 4, 1950-1988 7). Vliegtijd begin april tot 

half mei, vrijwel alle vangsten uit april Dit is 

een zeldzame soort die uitsluitend vliegt op 

wilgekatjes (Salix) in vochtig heideterrein om¬ 

geven door bos. Dergelijke vindplaatsen zijn in 

Nederland schaars geworden en daarom is 

deze soort in ons land kwetsbaar. Dit geldt 

echter niet voor Europa als geheel, want 

Chvâla (1985) noemt hem zeer algemeen en 

volgens Gorodkov & Kovalev (1969) geldt dat 

ook voor Europees Rusland. In de tachtiger 

jaren slechts gevonden te Staverden (Gld.) en 

Wijster (Dr.). Svensson & Petersson (1987) 

geven een overzicht van zwermgedrag (de wijf¬ 

jes vormen de zwermen) en prooikeuze in 

Zweden. 

Subgenus Kritempis Collin, 1926 

Empis (K.) livida Linnaeus, 1758* 

Algemeen in moeras en op vochtige plaatsen, 

tot nu toe in droog terrein weinig aangetroffen. 

Bezoekt bij voorkeur distelhoofdjes, niet ge¬ 

vonden op schermbloemen. Aantal vindplaat¬ 

sen 205 (vóór 1900 15,1900-1949 56,1950-1988 

148). Waddeneilanden: Texel, Terschelling, 

Ameland, Schiermonnikoog. In alle provincies 

gevonden. Vanwege de lange vliegtijd (half mei 

tot begin oktober) is deze soort extra veel ver¬ 

zameld. 

Sugenus Euempis Frey, 1953 

Empis (E.) ciliata J. C. Fabricius, 1787* 

Niet vermeld uit Groot-Brittannië (Collin, 

1961), Denemarken (Lundbeck, 1910) en 

Sleeswijk-Holstein (Emeis, 1970). De noorde¬ 

lijkste vindplaatsen in ons land zijn Tongeren 

(Gld.) en Heino (Ov.), naar het westen tot 

Leersum en Overlangbroek, beide Utrecht. 

Overigens niet verzameld in Noord-Brabant en 

Zeeland. Zeer weinig waarnemingen vóór 

1950. Aantal vindplaatsen 38 (vóór 1900 4, 

1900-1949 2, 1950-1979 12, 1980-1988 20). Het 

schijnt dat de soort talrijker wordt, maar men 

dient er rekening mee te houden dat deze vlieg 

sterk lijkt op de maartse muggen (Bibio marei 

(Linnaeus) en verwanten). 

Het is mogelijk dat E. ciliata in de massa 

van de zeer talrijke Bibio-soorten niet wordt 

opgemerkt, te meer omdat bloembezoek en 

zwermgedrag overeenkomstig zijn. Van 

E. ciliata is bloembezoek bekend van fluite- 

kruid, lijsterbes, vogelkers (Prunus padus L.) 

en Spiraea vanhouttei Zabel. Vliegtijd eind 

april tot begin juni. 
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Fig. 5. Empis femorata 

Fabricius (Tekening A. 

Veltman) 

Empis (E.)picipes Meigen, 1804 

Nieuw voor Nederland. Van een vangtent te 

Nunspeet ruim 20 exemplaren in 1984 en 1989. 

De heer B. van Aartsen ving bij deze vangtent 

enkele mannetjes op lijsterbes. Vliegtijd begin 

tot eind mei. Collin (1961) vermeldt herhaalde 

vangsten van enkele exemplaren op meidoorn- 

bloemen (Crataegus) in mei in Engeland (Suffolk). 

Empis (E) sericans Brullé, 1832 (R, W) 

nepticula Loew, 1869 

brevicornis Loew sensu De Meijere, 1916 

picipes Meigen sensu De Meijere, 1939 

Deze soort is niet bekend van Groot-Brittannië 

(Collin, 1961), België (R Grootaert in litt.) en 

Sleeswijk-Holstein (Emeis, 1970) en is voorals¬ 

nog een bijzonder element in de Nederlandse 

fauna. De Meijere determineerde deze soort als 

E. picipes. In determineertabellen wordt meest 

nog de naam E. nepticula Loew gebruikt. 

Deze vlieg lijkt sterk op E. tessellata, de enkele 

exemplaren zijn in het veld nooit herkend in de 

massa van E. tessellata en de vangsten van 

E. sericans zijn toevalstreffers. De vindplaat¬ 

sen zijn: Z.-H.: Geervliet (1910), Den Haag 

(1950); Ov.: Klooster ZO van Zwartsluis 

(1985); Utr.: Overlangbroek (1973); Gld.: Wa- 

geningen (1981), Zevenaar (1988), Nijmegen 

(1988), Beek-Ubbergen (1988); Lbg: Roer¬ 

mond (1903). In Zevenaar door de heer A. 

Veltman gevangen op zevenblad langs een 

windsingel aan de rand van een meer in ove¬ 

rigens open land. Vliegtijd kort: half mei tot 

begin juni. 
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Empis (E.) tessellata J. C. Fabricius, 1794* 

Een algemene soort van bossen, houtwallen en 

kleine bossages. Het mannetje zwermt niet, 

maar biedt de prooi apart vliegend aan aan 

paarlustige wijfjes. De heer B. van Aartsen zag 

een zwerm van ongeveer 20 wijfjes. Het is 

merkwaardig dat van zo’n algemene soort het 

zwermen van de wijfjes niet in de literatuur 

wordt vermeld. Zie het verspreidingskaartje 

fig. 2. Aantal vindplaatsen 200 (vóór 1900 13, 

1900-1949 45, 1950-1988 167). Waddeneilan¬ 

den: Terschelling, Ameland, Schiermonnik¬ 

oog. Vliegtijd eind april tot begin juli. Vliegt op 

schermbloemen, in begin juli op braam 

(Ruhus) en akkerdistel. 

Subgenus Pachymeria Stephens, 1829 

Empis (R)femorata J. C. Fabricius, 1798* 

Niet gevonden in Denemarken (Lundbeck, 

1910) en Sleeswijk-Holstein (Emeis, 1970). 

Noordelijkste vindplaatsen in ons land Rou- 

veen en Hasselt, beide Overijssel en Jolderen- 

bos te Oudemirdum (Fr.). Aantal vindplaatsen 

33 (vóór 1900 4, 1900-1949 9, 1950-1988 24). 

De vindplaats Groningen (Van der Wulp & De 

Meijere, 1898) valt onder Empis nitida. De 

mannetjes hebben een voor Empis afwijkend 

uiterlijk (fig. 5) en bezoeken geen bloemen. Ze 

zwermen aan bosranden onder de uiteinden 

van overhangende boomtakken in de zon. 

Daar vliegen ze met exact dezelfde zwen¬ 

kingen als kamervliegachtigen (Musea en 

Fannid) met de klaarblijkelijke bedoeling deze, 

die ook in zwermpjes op deze plaatsen vlie¬ 

gen, in de vlucht te bemachtigen. Met de ge¬ 

vangen prooi landen ze vervolgens op een 

bladrand. Een wijfjes-zwerm onder een over¬ 

hangende eiketak werd gezien in Gaasterland. 

Uit de literatuur is geen enkele Empis-soort 

bekend waarvan zowel de mannetjes als de 

wijfjes zwermen vormen. De wijfjes ving ik op 

fluitekruid en op een gele composiet. De soort 

is ook thuis in open land: de mannetjes 

tussen gras op een dijk bij Halfweg (N.-H), 

H. de Jong; vindplaatsen als Zwammerdam 

(Z.-H.), Loenersloot (Utr.) en Kinselmeer bij 

Ransdorp (N.-H.). Vliegtijd half april tot half 

juni. 

Subgenus Polyblepharis Bezzi, 1909 

Empis (P) opaca Meigen, 1804* 

Een algemene bossoort die door de korte vlieg¬ 

tijd minder is verzameld dan algemene soorten 

als E. tessellata en E. livida. De mannetjes 

zwermen in kleine groepjes. De vliegbloemen 

zijn schermbloemen, meest fluitekruid, vroeger 

in het jaar vliegt de soort op paardebloem. 

Aantal vindplaatsen 183 (vóór 1900 8, 1900- 

1949 35, 1950-1988 156). Waddeneilanden: Te¬ 

xel, Terschelling, Ameland. Vliegtijd eind april 

tot begin juni, van Terschelling nog van 12.vi. 

Subgenus lept empis Collin, 1926 

Empis (L.) grisea Fallén, 1816 

Gevonden in Zuid-Limburg (Valkenburg 

(1923), Geulle (1969), Cadier (1986), Elsloo 

(1966 en 1970), Houthem (1904)) en in Twente 

(Enschede (1982) en De Lutte (1988, 1989)). 

Van deze laatste vindplaats een flink aantal 

vliegend in de schaduw op de bloemen van 

zevenblad. Vliegtijd begin juni tot begin juli. 

Lundbeck (1910) vermeldt deze soort van De¬ 

nemarken tot in augustus. 

Empis (L.) nigricans Meigen, 1804* 

rustica Fallén sensu Van der Wulp, 1862 

meridionalis Meigen sensu De Meijere, 1919 

Niet vermeld uit Groot-Brittannië (Collin, 

1961). Aantal vindplaatsen 38 (vóór 1900 4, 

1900-1949 10, 1950-1988 25). Niet gevonden in 

Flevoland en Zeeland. De vindplaatsen (b.v. 

Halfweg, Nieuwersluis, Geervliet) duiden er op 

dat deze soort ook buiten bossen te vinden is. 

Verzameld op fluitekruid. Vliegtijd half april 

tot begin juni. Bij De Steeg (Gld.) zag ik een 

grote zwerm mannetjes dansen in de zon op 

twee tot vier meter hoogte naast een bloeiende 

vogelkers. De grote exemplaren in de zwerm 

waren deze Empis-soort, de kleine exemplaren 

waren Rhamphomyia spec. (Empididae). 

Empis (L.) variegata Meigen, 1804 (R) 

maculata Fabricius sensu Van der Wulp & 

Snellen van Vollenhoven, 1853. 

Niet vermeld van Groot-Brittannië (Collin, 

1961), Denemarken (Lundbeck, 1910) en 
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Sleeswijk-Holstein (Emeis, 1970). In ons land 

aangetroffen in het rivierengebied: Voorst 

(vóór 1900), Zaltbommel (1948) en Oosterhout 

(Gld.) (1987, 1989). Van der Wulp (1862) ver¬ 

meldt nog Empe (Gld.) en Van der Wulp & 

Meijere (1898) noemen Arnhem. Deze deter¬ 

minaties zijn ongetwijfeld goed geweest, want 

vanwege de gevlekte vleugels is de soort niet 

met een andere Empis te verwisselen. Verder 

bekend uit Zuid-Limburg (vier vindplaatsen 

uit dejaren 1951-1972). Een losse waarneming 

van Utrecht (vóór 1900). Totaal 16 exempla¬ 

ren. Vermoedelijk een soort van voedselrijk 

loofbos. Vliegtijd zeer kort: begin tot eind mei. 

Subgenus Empis s.s. 

Empis (E.) acinerea Chvâla, 1985 

cinerea Zetterstedt, 1855 

Nieuw voor Nederland. Zuid-Limburg: St. 

Pietersberg (1987-1989), Vijlener bos (1988); 

Gld.: Berg en Dal (1988). Vliegtijd eind april 

tot half mei. 

Empis (E.) aestiva Loew, 1867* 

Ontbreekt bij vergissing in de naamlijst van De 

Meijere (1939). Een zeer algemene bossoort die 

ook wordt aangetroffen bij kleine bossages in 

open land. Bezoekt zevenblad, braam, gele 

composieten, boterbloem (Ranunculus), reu- 

zebereklauw (Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Levier) en bereklauw (Heracleum 

sphondylium L.). Een $ ex pupa van bos¬ 

grond, Hilversum, 20.vii.1906, De Meijere 

(verzameling ITZ). Zwermen van mannetjes 

zijn waargenomen langs een bospad en een 

weg. Ze vliegen in kleine groepjes op 1-1 ^ 

meter hoogte op de grens van schaduw en licht. 

Ze zigzaggen niet zo snel als de mannetjes van 

E. nigripes. Aantal vindplaatsen 104 (vóór 

1900 8, 1900-1949 24, 1950-1988 81). Wadde¬ 

neilanden: Terschelling. Voor de verspreiding 

zie fig. 3. Vliegtijd begin juni tot half, soms 

eind, augustus. 

Empis (E.) albopilosa De Meijere, 1935* 

Beschreven door De Meijere van Linschoten. 

Lectotype en paralectotypen (Chvâla, 1986) in 

de verzameling van het ITZ. Chvâla (in litt.) 

kende deze soort slechts van een kleine serie uit 

Tsjecho-Slowakije, verder bekend uit België 

(P. Grootaert, in litt.). In Nederland op ver¬ 

scheidene vindplaatsen in flink aantal: Lin¬ 

schoten, Loenersloot, Amsterdamse bos, Ma- 

riënwaard te Enspijk (Gld.), Cadier, Bunder 

bos, St. Pietersberg. Aantal vindplaatsen 13 

(vóór 1900 0, 1900-1949 3, 1950-1988 10). Vrij¬ 

wel alleen bekend uit het westelijk kustgebied 

en uit Zuid-Limburg, elders drie vindplaatsen. 

Vliegt vooral op paardebloem, ook op mei¬ 

doorn en fluitekruid. Vliegtijd eind april tot 

begin juni. 

Empis (E.) bicuspidata Collin, 1927 (R) 

Nieuw voor Nederland, uitsluitend mannetjes. 

Negen exemplaren van Bunde (Lbg, 1931), 

Rouveen (Ov., 1986) en Linschoten (Utr., 

1986). Vliegtijd eind mei tot begin juni. 

Empis (E.) caudatula Loew, 1867* 

pusio Egger sensu Van der Wulp & De 

Meijere, 1898 

Talrijk in 1986-1987 in Amsterdam-Osdorp op 

Spiraea vanhouttei en paardebloem. Overi¬ 

gens in Nederland in de tachtiger j aren weinig 

gevonden. Aantal vindplaatsen 27 (vóór 1900 

3, 1900-1949 18,1950-1988 7). De meeste vind¬ 

plaatsen zijn in West-Nederland, elders elf. 

Vliegtijd begin mei tot begin juli. 

Empis (E.) chioptera Meigen, 1804* 

In tegenstelling tot de vorige soort een sterke 

toename van de waarnemingen in de tachtiger 

jaren. Aantal vindplaaten 60 (vóór 1900 2, 

1900-1949 10. 1950-1979 12, 1980-1988 39). 

Niet in Friesland, Flevoland en Zeeland gevon¬ 

den. Op de Veluwe vaak grote aantallen per 

vindplaats. Zwermen van mannetjes zijn waar¬ 

genomen naast een bloeiende Japanse kers 

(.Prunus serratula Lindley) en naast een bloei¬ 

ende vogelkers op 1.50-1.80 meter hoogte in de 

zon. Het gedrag als beschreven onder 

E. nigripes. Vliegtijd half april tot half juni. 

Empis (E.) dasyprocta Loew, 1867* 

Nieuw voor Nederland. Uitsluitend bekend 

van Zuid-Limburg: Geulle (1970), Cadier 

(1985, 1986), St. Pietersberg (1986-1988). In 



Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 181 

1988 verzamelde de vangtent op de St. Pieters¬ 

berg 125 exemplaren. Vliegt op bereklauw. De 

vangst van Geulle is op licht. Vliegtijd begin 

juli tot half augustus. 

Empis (E.) decora Meigen, 1822 

dasythrix De Meijere, 1918 

Slechts een paartje uit Oosterbeek, juni 1900, 

beschreven als Edasythrix De Meijere, 1918. 

Empis (E.) genualis Strobl, 1893 

Nieuw voor Nederland. Bernden, 5.ix. 1977, Ç. 

B. van Aartsen. Een bijzonder element van de 

Nederlandse fauna: niet bekend uit België (P. 

Grootaert, in litt.), aangrenzend West-Duits- 

land (Engel & Frey, 1956), Groot-Brittannië 

(Collin, 1961) en Denemarken (Lundbeck, 

1910). 

Empis (E.) laminata Collin, 1927* 

2 cinerea Zetterstedt sensu De Meijere, 1916 

Van deze soort was slechts het $ holotype 

bekend uit Tsjechoslowakije. Het wijfje van 

deze soort werd onloochenbaar gevonden toen 

twee vangtenten van het RMNH te Reeuwijk 

(Z.-H.) slechts twee soorten van Empis s.s. 

vingen: E. nigripes en E. laminata. Van de 

wijfjes van E. laminata werden er een 50-tal 

aangetroffen samen met ca. 200 mannetjes. De 

wijfjes waren al bekend uit Nederland. De 

Meijere had ze gedetermineerd als E. cinerea 

Zetterstedt. Aantal vindplaatsen 19 (vóór 1900 

2, 1900-1949 7, 1950-1988 10). Voornamelijk 

gevonden in moeras of in vochtig terrein. Ge¬ 

vangen op Spiraea vanhouttei. Vliegtijd begin 

mei tot begin juni. Ook aangetroffen in Scan¬ 

dinavische verzamelingen en in Europa ver¬ 

moedelijk niet herkend omdat het mannetje 

zeer moeilijk te determineren is terwijl het wijf¬ 

je verwisseld werd met Empis acinerea Chvâla 

(Chväla, in litt.). 

Empis (E.) lepidopus Meigen, 1822* 

Nieuw voor Nederland. Bos Mariënwaard bij 

Enspijk (Gld.), negen exemplaren, mei 1988, B. 

van Aartsen. Chväla (in litt.) kende slechts de 

typen van Meigen. Engel & Frey (1956) ver¬ 

melden een exemplaar uit Hongarije, één uit 

West-Duitsland en een paartje uit Andalusië 

(Spanje). In Nederland gevangen op fluite- 

kruid en meidoorn. Zeven wijfjes vlogen rond 

op een open plek in het bos tussen esdoorn- 

struikjes (Acer pseudoplatanus L.). Vliegtijd 

begin en half mei. 

Empis (E.) nigripes J. C. Fabricius, 1794* 

pennaria Fallén, 1816 

Aantal vindplaatsen 87 (vóór 1900 6, 1900- 

1949 22, 1950-1988 65). In alle provincies ge¬ 

vonden. Vliegtijd eind april tot begin juli. Naar 

de vangtentvangsten te oordelen is deze soort 

de algemeenste Empis (s.l.)-soort van Neder¬ 

land. In één monster van twee tot zeven dagen 

enkele malen meer dan duizend exemplaren, 

vaak honderden. In het veld weinig gevonden 

op bloemen en dan nog vrijwel uitsluitend wijf¬ 

jes. Daarentegen vaak zwermen mannetjes in 

de zon boven fluitekruidbegroeiingen op 60- 

100 cm hoogte. Men dient heel goed te kijken 

want de vliegjes (4 mm lichaamslengte) vliegen 

razendsnel kriskras door elkaar, in de zon zijn 

ze slechts te zien als oplichtende stipjes. Vlieg- 

bloemen fluitekruid, zevenblad, paardebloem 

en Spiraea vanhouttei. 

Empis (E.)nuntia Meigen, 1838* 

Aantal vindplaatsen 38 (vóór 1900 2, 1900- 

1949 6, 1950-1988 31). Niet gevonden in Fries¬ 

land, Groningen, Flevoland en Noord-Bra- 

bant. Vliegbloemen als van de vorige soort. 

Vliegtijd begin mei tot begin juli. Van Amster¬ 

dam zijn er 17 verschillende data uit de jaren 

1900-1930 terwijl in de tachtiger jaren de soort 

algemeen bleek te zijn in het Amsterdamse bos 

en in Amsterdam-Osdorp. 

Empis (E.) pennipes Linnaeus, 1758* 

Weinig vangsten van 1950-1988. In 1989 echter 

op verscheidene plaatsen talrijk. Aantal vind¬ 

plaatsen 13 (vóór 1900 0, 1900-1949 10, 1950- 

1988 7). Gevangen op grootbloemmuur 

(Stellaria holostea L.). Vliegtijd begin mei tot 

half juni. Chvâla (1980) beschrijft het zwerm- 

gedrag in Slowakije in een eikenhaagbeuken- 

bos boven een twee tot drie meter breed gras¬ 

pad. Enkele zwermen mannetjes vlogen op 

ongeveer één meter hoogte op geheel of deels 

beschaduwde plaatsen. Alle mannetjes droe- 
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gen een prooi; de prooidieren waren uitslui¬ 

tend mannetjes van Empoidea en Simuliidae 

die zelf zwermgedrag vertonen. Klaarblijkelijk 

jagen de mannetjes van E. pennipes in zwer¬ 

men van andere Diptera. Het wijfje (fig. 6) 

vertoont een sterke pootbevedering. Deze be- 

vedering komt bij de meeste wijfjes van Empis 

s.s. voor, maar ontbreekt bij de mannetjes. De 

functie van de bevedering is onbekend. 

Empis (E.) planetica Collin, 1927* 

Nieuw voor Nederland. Zuid-Limburg: Bun¬ 

der bos, Cadier, Geulle uit de jaren 1970-1988. 

Steeds gevonden op grootbloemmuur en 

waarschijnlijk thuis in eikenhaagbeukenbos. 

Vliegtijd half mei tot half juni. 

Empis (E.) prodromus Loew, 1867* 

Zeer algemeen in bossen, vliegt meest op bo¬ 

terbloem, ook op zevenblad, Spiraea vanhout- 

tei, braam, gele composieten en hoornbloem 

(Cerastium). Weinig in vangtenten, ook op 

plaatsen waar de soort algemeen is. Aantal 

vindplaatsen 58 (vóór 1900 1, 1900-1949 15, 
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1950-1988 45). Niet gevonden in Zeeland. 

Vliegtijd begin mei tot half juli. 

Empis (E.) rufiventris Meigen, 1838 

Nieuw voor Nederland. Zuid-Limburg: Bunde 

7.VL 1931 (1 ex.); Elsloo, Hoge Bos 21.v. 1969 

(2 ex., H. J. G. Meuffels). Vliegtijd eind mei tot 

begin juni. 

Empis (E.) serotina Loew, 1867* 

Een soort van arme zandgrond met heide, ei¬ 

kenberkenbos en naaldbos. Vliegbloemen: 

struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil), duizend¬ 

blad (Achillea millefolium L.), akkerdistel, le¬ 

verkruid (Eupatorium cannabinum L.) en een 

hoge soort kruiskruid (Senecio) met grote gele 

straalbloemen. Slechts van de zandgronden 

van het binnenland, fig. 7. Aantal vindplaatsen 

41 (vóór 1900 2, 1900-1949 10, 1950-1988 31). 

Een late vliegtijd: eind juli tot half september. 

Empis (E.) syrovatkai Chvâla, 1985 

decora Meigen sensu De Meijere, 1916 

plumipes Zetterstedt, 1842 

De enige vindplaats waar de soort door net- 

vangst in aantal verzameld is, is Zuidlaren (juli 

1901, vijf exemplaren, De Meijere). Ik heb 

herhaaldelijk, zonder resultaat, getracht de 

soort daar terug te vinden. Uit de laatste tijd 

slechts drie exemplaren van een vangnet op de 

St. Pietersberg (1987, 1988). Andere vindplaat¬ 

sen: Lochern, Gld. (1916), De Lutte, Ov. (1928) 

en uit Zuid-Limburg: Gronsveld (1907) en 

Bunde (1907). Vliegtijd half juni tot eind juli. 

Empis (E.) tanysphyra Loew, 1873* 

Nieuw voor Nederland. Voor 1984 nooit verza¬ 

meld, nu uitsluitend van de Velu we (zeven 

vindplaatsen) bekend waar ze plaatselijk talrijk 

is (126 exemplaren). Vliegbloemen: hoorn- 

bloem en een gele composiet. Vliegtijd half mei 

tot half juni. 

Empis (E.) woodi Collin, 1927* 

Nieuw voor Nederland. Slechts bekend van ze¬ 

ven vindplaatsen uit dej aren 1973-1988 uit Zuid- 

LimburgenrondBergenDal(Gld.).Eenvangtent 

op de St. Pietersberg verzamelde in 1988 61 

exemplaren. Vliegtijd begin mei tot begin juni. 

Fig. 7. Verspreiding van Empis serotina Loew in Neder¬ 

land 

Subgenus Coptophlebia Bezzi, 1909 

Empis (C.) albinervis Meigen, 1822* 

hyalipennis Fallên sensu Van der Wulp, 

1862 

In Zuid-Limburg plaatselijk talrijk, in het wes¬ 

ten op enkele plaatsen in aantal, maar toch vrij 

schaars. Vliegbloemen: reuzebereklauw, bere- 

klauw en duizendblad. Aantal vindplaatsen 18 

(vóór 1900 1, 1900-1949 7, 1950-1988 11). 

Vliegtijd begin juni tot eind augustus. 

Empis (C.) impennis Strobl, 1902* 

melaena Bezzi, 1908 

Nieuw voor Nederland. Zuid-Limburg: Hou- 

them (1903), Gronsveld (1907) en Kunrader 

Berg (1987). Op deze laatste vindplaats ving de 

heer B. van Aartsen in kalkgrasland op grote 

bevernel (Pimpinella major (L.) Hartm.) 46 

exemplaren. Vliegtijd begin juni tot eind juli. 

Empis (C.) pilimana Loew, 1869 

Nieuw voor Nederland. Slechts drie mannetjes 

uit Zuid-Limburg: Houthem (1895), Gulpen 

(1907) en St. Pietersberg (1988). Vliegtijd eind 

juni tot half augustus. 

Empis (C.) vitripennis Meigen, 1822* 

Een talrijke soort van arme zandgrond waar ze 
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vaak samen gevangen wordt met E. serotina. 

Vliegbloemen struikhei, duizendblad, akker- 

distel, valse kamille (.Anthémis arvensis L.) en 

leverkruid. Nooit gevonden op gele composie¬ 

ten of op braam. Dit laatste is van belang voor 

het onderscheid in het veld van de veel er op 

gelijkende E. aestiva die in augustus vooral op 

deze laatstgenoemde bloemen te vinden is. 

Aantal vindplaatsen 67 (vóór 1900 3, 1900- 

1949 10, 1950-1988 56). Nooit gevonden in de 

kalkrijke duinen, maar wel talrijk in de duinen 

van het Waddendistrict. Waddeneilanden: Te¬ 

xel. Niet gevonden in Groningen, Flevoland, 

Zuid-Holland en Zeeland. Een late vliegtijd: 

eind juli tot begin oktober. 
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Capsodes sulcatus in Nederland (Heteroptera: 
Miridae, Mirinae) 

Berend Aukema & Due Hermes 

AUKEMA, B. & D. J. HERMES, 1989. CAPSODES SULCATUS IN THE NETHERLANDS (HETEROPTERA: 

MIRIDAE, MIRINAE). - ENT. BER., AMST. 49 (12): 185-187. 

Abstract: The rare West European Capsodes sulcatus was captured in numbers on Senecio jacobaea at Schouwen 

(province of Zeeland), being the second Dutch locality for this species. Biological and distributional data are given and 

the male is depicted. 

Pomona 66, 6708 CC Wageningen 

Drossaardstraat 24, 5663 ER Geldrop. 

Inleiding 

De minde Capsodes sulcates (Fieber) werd in 

1979 voor het eerst in Nederland gevangen: B. 

J. Lempke, Amsterdam, sleepte op 23 juni een 

brachypteer vrouwtje te Vorden (Kranenburg, 

prov. Gelderland) van bloeiend zevenblad (Ae- 

gopodium podagraria L.) in een rijkbegroeide 

wegberm. Nader onderzoek op de vindplaats 

door de eerste auteur op 22.vii.1980 leverde 

geen resultaat op. Omdat het hier een brachy¬ 

pteer vrouwtje betrof en de kans op introduktie 

ter plaatse uiterst gering leek, werd de soort 

toch opgenomen in de lijst van in Nederland 

waargenomen wantsen (Aukema, 1989). 

Capsodes sulcatus onderscheidt zich door 

de volgende combinatie van kenmerken van de 

overige soorten van het subgenus Capsodes 

sensu stricto: de lange afstaande beharing, de 

smalle halsring (nauwelijks dikker dan het 

eerste sprietlid) en de sterk ingebochte zijden 

van het halsschild (Wagner, 1970-1971). De 

mannetjes zijn macropteer (fig. 1), de vrouw¬ 

tjes brachypteer. 

Een nieuwe vindplaats van Capsodes sulcatus 

Tien jaar later kan het voorkomen van deze 

fraaie miride in Nederland bevestigd worden: 

de auteurs ontdekten op 21 .vi. 1989 een om- 

Fig. 1. Habitus mannetje Capsodes sulcatus, Schouwen, 

Nieuw-Haamstede, 5.vii. 1989, leg. & coll. B. Aukema 

(schaallijn 2 mm). 
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vangrijke populatie in de duinen van de kop 

van Schouwen. Capsodes sulcatus komt daar 

voor op jacobskruiskruid (Senecio jacobaea 

L.) langs de strandopgang door de duinen bij 

de Westerlichttoren in Nieuw-Haamstede. Het 

recent verharde pad loopt daar door een zeer 

dicht struweel van duindoorn (Hippophae 

rhamnoides L.) en wilde liguster (Ligustrum 

vulgare L.), waarin verspreid gewone vlier 

(Sambucus nigra L.) en hondsroos (Rosa ca- 

nina L.) voorkomen. Langs het pad bevindt 

zich een betredingszone, bestaande uit een 

spaarzame vegetatie van kruipwilg (Salix re- 

pens L, braam (Rubus spec.), heggerank 

(Bryonia cretica L.), grote brandnetel (Urtica 

dioica L.), kromhals (Anchusa arvensis (L.) 

Bieb.), kleverige reigersbek (Erodium glutino- 

sum Dumort), jacobskruiskruid en winterpos- 

telein (Claytoniaperfoliata Donn ex Willd.) op 

kaal zand. In deze zone werd sulcatus over een 

lang traject aangetroffen op en onder de toen 

nog niet bloeiende pollen jacobskruiskruid. 

Ook op 5 juli trof de eerste auteur de soort 

langs de betreffende strandopgang weer talrijk 

aan op dezelfde plant, die nu volop in bloei 

stond. Afkloppen van jacobskruiskruid in de 

omgeving (onder andere langs een strandop¬ 

gang in de Verklikkerduinen) leverde niets op. 

Voedselplant en biotoop 

In de literatuur worden onder meer vlinder¬ 

bloemigen (Leguminosae) opgegeven als voed¬ 

selplanten (Ehanno, 1987a; Southwood & Lé¬ 

sion, 1959; Stichel, 1956-1958; Woodroffe, 

1958, 1969). Woodroffe (1958) trof larven aan 

op Vicia angustifolia (L.) Reich, gewone rol¬ 

klaver (Lotus corniculatus L.) en op een kla- 

versoort, vermoedelijk kleine klaver ( Trifolium 

dubium Sibth.). Hij slaagde erin om larven op 

te kweken met veldlathyrus (Lathyrus praten¬ 

sis L.), waarbij in het laatste stadium overigens 

wel kannibalisme optrad. De mannetjes wer¬ 

den eerder volwassen dan de vrouwtjes, het¬ 

geen overeenkomt met de veldwaarnemingen 

van Woodroffe, en ook met onze vondst op 

Schouwen, waarvan de vrouwtjes in tegenstel¬ 

ling tot de mannetjes nog week waren. Imagi¬ 

nes van sulcatus worden kennelijk aangetrok¬ 

ken door bloeiende planten in het algemeen 

(Woodroffe, 1958), en kunnen daardoor op 

een heel scala van planten worden aangetrof¬ 

fen. Stichel (1956-1958) vermeldt stippelganze- 

voet (Chenopodium ficifolium Smith), braam 

(Rubus spec.), wondklaver (Anthyllis vulnera- 

ria L.), klein kruiskruid (Senecio vulgaris L.) 

en luzerne (Medicago sativa L.) als verblijf¬ 

platen van sulcatus. Woodroffe (1969) noemt 

hopklaver (Medicago lupulina L.) als moge¬ 

lijke voedselplant. Ehanno (1987a) geeft 

sulcatus als karakteristieke soort voor heide- 

terreinen, waar de soort voorkomt op brem 

(Cytisus scoparius (L.) Link) en gaspeldoorn 

(Ulex europaeus L.), en als frequent voorko¬ 

mend in de duinen op zeeradijs (Raphanus 

maritimus Sm.) en kruipend stalkruid (Ononis 

repens L.). Dezelfde auteur geeft bovendien 

incidentele waarnemingen uit een aantal an¬ 

dere biotopen van adelaarsvaren (Pteridium 

aquilinum (L.) Kuhn), herik (Sinapis arvensis 

L.), duizendblad (Achillea millefolium L.), 

hondstong (Cynoglossum officinale L.), helm¬ 

kruid (Scrophularia spec.) en valse salie 

(Teucrium scorodonia L.). In Spanje en Zuid- 

Frankrijk veroorzaakt sulcatus schade aan 

bloemen van druiven en ander fruit (South¬ 

wood & Leston, 1959). 

Levenscyclus 

Imagines van sulcatus komen in één generatie 

voor van juni tot begin augustus. De overwin¬ 

tering vindt plaats als ei. De mannetjes zijn 

altijd macropteer, de vrouwtjes altijd brachy- 

pteer (Southwood & Leston, 1959, Wagner, 

1970-1971, Wagner & Weber, 1964). 

Verspreiding 

Capsodes sulcatus is een Westeuropese soort 

met een Atlantisch verspreidingspatroon. Hij 

is waargenomen in Zuid-Engeland, Neder¬ 

land, Frankrijk (vooral in het westen), Sardi¬ 

nië, Italië, Spanje, Portugal en Marokko (Au- 

kema, 1989; Ehanno, 1987b; Southwood & 

Leston, 1959; Stichel, 1956-1958; Wagner, 

1970-1971). Uit Marokko is een ondersoort 

vidali Wagner beschreven, die voorkomt in het 
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Atlasgebergte op hoogten van rond de 2000 

meter (Wagner, 1959, 1970-1971). Stichel 

(1956-1958) en Wagner & Weber (1964) ver¬ 

melden een donkere vorm, luctuosa Puton, die 

in het Nederlandse materiaal tot dusverre niet 

vertegenwoordigd is. 

De vindplaats van Capsodes sulcatus op 

Schouwen sluit goed aan bij de verdere ver¬ 

spreiding van de soort. In Frankrijk is sulcatus 

veelvuldig aangetroffen langs de kust van de 

Atlantische Oceaan en Het Kanaal (van de 

Vendée in het zuiden tot in Seine-Maritime in 

het noorden) (Ehanno, 1987a) en in Engeland 

langs de Kanaalkust van Cornwall tot Hamp¬ 

shire (Southwood & Leston, 1959). 

Slotopmerkingen 

Nader onderzoek van mogelijke vindplaatsen 

langs de Zeeuwse en Belgische kust zal moeten 

uitwijzen of we op Schouwen te maken hebben 

met een geïsoleerde voorpost. Het feit dat de 

vrouwtjes van sulcatus altijd brachypteer zijn 

doet, in combinatie met het eiland karakter van 

Schouwen, in elk geval vermoeden, dat het hier 

een al oudere, bestendige populatie betreft. De 

eerste auteur zocht op 26.vi. 1989 tevergeefs 

naar sulcatus in de Zuidhollandse duinen tus¬ 

sen Scheveningen en Katwijk en ook J. H. 

Woudstra, Zaandam, slaagde er niet in om de 

soort in de Noordhollandse duinen (Heems¬ 

kerk en Egmond) en op Walcheren (Vrouwen¬ 

polder) te vinden. 
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Advances in disease vector research 5. 1988. 

Kerry F. Harris ed. pp. i-xvi, 1-300; index 11 
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berg, New York etc. ISBN 3-540-96738-9 / 0- 

387-96738-9 (ISSN van de serie 0934-6112). 

Prijs (gebonden) DM 158,-. 
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“Current topics in vector research”. Dit deel 

bevat elf bijdragen, één over culiciden, drie 

over teken, twee over cicaden, één over blad¬ 

luizen en vier over virusziekten van planten 

(suikerriet, mais, tomaat, en de rol van virus¬ 

overdracht via het stuifmeel). 

Insektenfauna en Natuurbeheer, 1989. W. N. 

Ellis red. - Wetenschappelijke Mededelingen 

KNNV 192: 1-210, illustr., refs. Prijs (gebro¬ 

cheerd) ƒ 28,50 (leden NEV, KNNV en de 

jeugdbonden ƒ 19,-). Te bestellen door over¬ 

making van dit bedrag op girorekening 130.28 

t.nb.v. Bureau KNNV, Hoogwoud. 

Eind oktober 1988 werd in Utrecht onder au¬ 

spiciën van NEV, KNNV en de jeugdbonden 

een symposium over het thema van insekten- 

fauna en natuurbeheer georganiseerd. Van de 

daar gehouden voordrachten en posterpresen- 

taties zijn er in deze bundel 24 te vinden, ge¬ 

groepeerd in de rubrieken Bedreigingen, Mo- 

nitorsoorten, Microbiotopen, Practisch insek- 

tenbeheer en Inventarisaties. 

Uwe Riecken & Josef Blab 1989. Biotope der 

Tiere in Mitteleuropa - Naturschutz aktuell 

Texte zum Naturschutz und Landschafts¬ 

pflege: 1-123. Ca. 80 refs, soortenindex 35 ko¬ 

lommen. Kilda Verlag, D-4402 Greven 1, 

Bondsrepubliek Duitsland, ISBN 3-88949- 

159-6. Prijs (paperback) DM 19,90. 

Na een korte inleiding volgt een overzicht van 

de Middeneuropese biotopen. Per biotoop 

worden - uiterst beknopt - de kenmerkende 

milieufactoren genoemd (en de dieren die aan 

die factoren speciaal gebonden of aangepast 

zijn) én de voor dat biotoop beperkende mileu- 

factoren, opnieuw met opsomming van de 

diersoorten die op elk van die factoren het 

duidelijkst reageren. Insekten komen royaal 

aan bod. De uitvoerige index geeft de (weten¬ 

schappelijke en Duitse namen) van de ge¬ 

noemde diersoorten. 

P. Ferrar, 1987. A guide to the breeding hab¬ 

its and immature stages of Diptera Cyclorrha- 

pha. 2 vols. (I: p. 1-478, text, 8 fig., 73 tables, 

ca. 2300 refs; II: p. 479-907, ca. 5400 fig.). 

Entomonograph 8. E. J. Brill/Scandinavian 

Science Press, Leiden-Copenhagen. ISBN 90- 

04-08539-4. Prijs ƒ 360,- (US$ 180,-). 

Dit boek biedt een gedetailleerd overzicht van 

morfologie en leefmilieu van de larven en pop¬ 

pen - voorzover bekend - van de Diptera Cy- 

clorrhapha (Aschiza and Schizophora) van de 

wereld. Inleidende hoofdstukken geven onder 

meer een tabel tot de larven van het derde 

stadium. De 88 volgende hoofdstukken be¬ 

spreken voor de afzonderlijke families de ge¬ 

ografische verspreiding, economische rol, lar- 

vale habitat en de morfologie van de eieren, de 

drie larvestadia, en het puparium. 
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DEEL 49 (1989) 

* duidt een taxon aan dat nieuw is voor de wetenschap. 

* denotes a taxon new to science. 

** duidt een taxon aan dat nieuw is voor de fauna van Nederland. 

** denotes a taxon new to the fauna of The Netherlands. 

ANNELIDA 

Tubifex sp. 2 

AVES 

vulgaris, Sturnus 163 

ARTHROPODA 

ACARI 

aetnensis, Bryobia 134 

berlesei, Bryobia 133 ... 

Bryobia 133 

cavalloroi, Bryobia 133 

co cremani, Bryobia 133 

dekocki, Bryobia 133 

dikmenensis, Bryobia 133 

pandayi, Bryobia 133 

pelerentsi, Bryobia 133 ... 

provincialis, Bryobia 133 

pyrenaica, Bryobia 133 

ulicis, Bryobia 133 

vandaelei, Bryobia 133 

INSECTA 

COLEOPTERA 

aenea, Amara 162 

aeneus, Harpalus 162 

americanus, Bagous 59 ... 

appendiculata, Macroplea 69 ... 

**ardosiacus, Ophonus (O.) 39 ... 

ardosianus, Ophonus (lapsus) 40 

azureus, Ophonus 40 

Bagous sp. 57 ... 

bicolor, Choleva 63 

bipustulatum, Sphaeridium 168 ... 

breiti, Choleva 63 

brevicollis, Nebria 162 

brevipalpis, Helophorus 1 ... 

britteni, Hydraena 4 

chalconatus, Agabus 4 

cisteloides, Choleva 63 

**croatlcus, Helophorus 1 ... 

diffmis, Ophonus 39 ... 

dorsalis, Helophorus 5 

elongatum, Bembidion 166 

erieeti, Agonum 166 

fagniezi, Choleva 63 

fluviatile, Bembidion 166 

frontalis, Zeugophora scutellaris ab. 70 

glauca, Choleva 63 

globosus, Dyschirius 162 

granularis, Helophorus 4 

Helophorus sp. 1 ... 

holsaticus, Longitarsus 70 

humerale, Bembidion 166 

jeanneli, Choleva 63 

kulti, Amara 166 

limbatum, Omophron 166 

livens, Agonum 166 

longirostris, Bagous 59 ... 

lunatum, Sphaeridium 169 

Macroplea sp. 70 

marginatum, Sphaeridium 168 ... 

médius, Ptomaphagus 61 ... 

megaphallus, Hydrochus 4 

melanarius, Pterostichus 162 ... 

melanocephalus, Calathus 162 

micros, Tachys 166 

modestum, Bembidion 166 

mutica, Macroplea 69 ... 

nanus, Helophorus 1 

niger, Pterostichus 162 

nigrita, Pterostichus 162 

nivalis, Choleva 63 

oblonga, Choleva 63 

obscurus, Ophonus 39 

obscurus, Platynus 39 

obsoletus, Cercyon 168 

octomaculatum, Bembidion 166 

Ophonus (Metophonus) 40 

Ophonus (Ophonus) 39 

Ophonus sp. 37 

oricalcia, Chrysolina 70 

parvulus, Tachys 166 

piger, Cleonus 22 ... 

pilicornis, Loricera 162 

pumilio, Helophorus 1 ... 

**rotundicollis, Bagous 57 ... 

rotundicollis, Ophonus 39 

salinus, Dyschirius 166 

scarabaeoides, Sphaeridium 169 

scutellaris, Zeugophora 69 ... 

scutellaris, Zeugophora — ab. frontalis 70 

**sericatus, Ptomaphagus 61 ... 

Sphaeridium 168 

sternalis, Cercyon 4 

stictus, Ophonus 39 ... 



190 Ent. Ber., Amst. 49 (1989) 

strenuus, Pterostichus 162 

sturmi, Choleva 63 

subcarinatus, Bagous 59 

substriatum, Sphaeridium 169 

unipustulatus, Badister 166 

varicornis, Ptomaphagus 61 

viridicupreum, Agonum 166 

vulgaris, Pterostichus 163 

wautieri, Ophonus 40 

DIPTERA 

**acinerea, Empis (Empis) 180 ... 

acuminata, Tipula (Lunatipula) 99 

**aemula, Empis (Xanthempis) 176 

aestiva, Empis (Empis) 174 ... 

albinervis, Empis (Coptophlebia) 183 

albopilosa, Empis (Empis) 180 

**anthracina, Psilota 109 ... 

Bibio sp. 177 

** bicuspid ata, Empis (Empis) 175 ... 

**biloba, Themira 36 

**bistortae, Empis (Anacrostichus) 177 

borealis, Empis (Platyptera) 174 ... 

brevicornis, Empis 178 

bryoniae, Liriomyza 138 .... 

capensis, Ophyra 109 

caudatula, Empis (Empis) 180 

chioptera, Empis (Empis) 180 

Chyliza sp. 43 

ciliata, Empis (Euempis) 177 

cinerea, Empis 180 ... 

cynipsea, Themira 36 

**dasyprocta, Empis (Empis) 180 ... 

dasythrix, Empis 181 

decolor, Tipula 100 

decora, Empis (Empis) 181 ... 

deletrix, Helicomyia 86 

**deletrix, Rabdophaga 85 ... 

digramma, Empis (Xanthempis) 174 ... 

*dufouri, Tipula (Lunatipula) graeca 96 ... 

Empis 173 ... 

Empis (Xanthempis) 174 

extenuata, Chyliza 42 ... 

Fannia sp. 179 

femorata, Empis (Pachymeria) 179 

flavimana, Sepsis 36 

frontella, Agromyza 139 

fulgens, Sepsis 36 

**genualis, Empis (Empis) 181 

*graeca, Tipula (Lunatipula) 96 ... 

graeca, Tipula (Lunatipula) — dufouri 96 

*graeca, Tipula (Lunatipula) graeca 96 ... 

grisea, Empis (Leptempis) 179 

heros, Tipula (Lunatipula) 96 ... 

hyalipennis, Empis 183 

**impennis, Empis (Coptophlebia) 183 

**laminata, Empis (Empis) 181 

leandros, Tipula (Lunatipula) 97 ... 

**lepidopus, Empis (Empis) 181 

Liriomyza sp. 138 

livida, Empis (Kritempis) 173 ... 

longipes, Rhamphornyia (Aclonempis) 175 

lucida, Themira 36 

lutea, Empis (Xanthempis) 176 

macrocauda, Tipula (Lunatipula) 100 

maculata, Empis 179 

marei, Bibio 177 

melaena, Empis 183 

meridionalis, Empis 174 ... 

Musea sp. 179 

nepticula, Empis 178 

nigricans, Empis (Leptempis) 174 ... 

nigripes, Empis (Empis) 173 ... 

nitida, Empis (Anacrostichus) 177 ... 

nuntia, Empis (Empis) 181 

oculiperda, Rabdophaga 86 

opaca, Empis (Polyblepharis) 179 

orthocnemis, Sepsis 36 

pachyprocta, Tipula (Lunatipula) 97 ... 

parvula, Empis 176 

pennaria, Empis 181 

pennipes, Empis (Empis) 181 ... 

**picipes, Empis (Euempis) 178 

**pilimana, Empis (Coptophlebia) 183 

Pipiza sp. 110 

**planetica, Empis (Empis) 175 ... 

plumipes, Empis 183 

praevia, Empis 176 ... 

prodromus, Empis (Empis) 182 ... 

pulicaria, Empis 175 

punctata, Empis (Xanthempis) 176 

pusio, Empis 180 

putris, Themira 36 

Rhamphornyia sp. 179 

**rufïventris, Empis (Empis) 175 ... 

rustica, Empis 174 ... 

savtschenkoi, Tipula (Lunatipula) 100 

scutellata, Empis (Xanthempis) 176 

sericans, Empis (Euempis) 178 

serotina, Empis (Empis) 175 ... 

stercorea, Empis (Xanthempis) 176 ... 

stigma, Empis 176 

syngenesiae, Chromatomyia 139 ... 

syrovatkai, Empis (Empis) 183 

**tanysphyra, Empis (Empis) 183 

tessellata, Empis (Euempis) 174 ... 

Tipula sp. 96 

trifolii, Liriomyza 138 

trigramma, Empis (Xanthempis) 177 

variegata, Empis (Leptempis) 179 ... 

vermooleni, Tipula (Lunatipula) 100 

vitripennis, Empis (Coptophlebia) 174 ... 

vittata, Chyliza 42 

**woodi, Empis (Empis) 175 ... 

HEMIPTERA 

abietis, Eremocoris 125 

acuminata, Aelia 126 ... 

adenocarpi, Orthotylus 142 

aequale, Camptozygum 124 
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aestivalis, Aphelocheirus 111 ... 

aestivalis, Aphelocheirus —■ var. montandoni 111 

affinis, Corixa 123 

affinis, Scolopostethus 125 

albicinctus, Psallus 15 

albidus, Macrotylus 124 

albipennis, Plagiognathus 122 ... 

alpinus, Acompocoris 122 ... 

ambiguus, Psallus 124 

ambulans, Mecomma 124 

ampliata, Tingis 123 ... 

angulatus, Blepharidopterus 124 

angustulus, Ischnocoris 125 

antennatus, Megalonotus 122 ... 

antennatus, Teratocoris 125 ... 

Aphelocheirus 111 ... 

apterus, Himaecerus 125 

arbustorum, Plagiognathus 124 ... 

arenarius, Trapezonotus 126 

arenicola, Saldula 123 

ater, Capsus 124 

aurescens, Cymus 125 

baccarum, Dolycoris 126 ... 

basalis, Orthops 122 ... 

beckeri, Megacoelum 122 ... 

biclavatus, Calocoris 124 

bicolor, Sehirus 126 

bicuspis, Tetraphleps 125 

bidens, Picromerus 126, 142 

bilineatum, Neomecomma 124 

binotatus, Stenotus 124 

bipunctata, Loricula 123 

bohemanni, Monosynamma 124 

bonsdorffii, Cymatia 122 ... 

boops, Stalia 122 ... 

breviceps, Aphelocheirus 111 

brevipennis, Plinthisus 125 

brevis, Nabis 129 

brunneus, Drymus 125 

caelestialium, Trigonotylus 122 ... 

caerulea, Zicrona 126 ... 

calcarata, Stenodema 125 ... 

campestris, Lyctocoris 125 

campestris, Orthops 124 ... 

capitatum, Piesma 125 

caprai, Velia 123 

Capsodes (Capsodes) 185 

cardui, Tingis 123 

caricis, Cyrtorhinus 124 

castanea, Hesperocorixa 123 

cervinus, Pinalitus 124 

chiragra, Megalonotus 125 

chrysanthemi, Plagiognathus 124 

cimicoides, llyocoris 123 

cincta, Chartoscirta 123 

cinerea, Nepa 123 

cinnamomeus, Aradus 125 

cinnamopterus, Pilophorus 124 

clavatus, Pilophorus 124 

claviculus, Cymus 125 

coccineus, Pseudoloxops 124 

cocksi, Chartoscirta 123 

coleoptrata, Cymatia 123 ... 

coleoptrata, Myrmedobia 123 

coleoptratus, Ceratocombus 123 ... 

concinna, Hesperocorixa concinna 123 

concolor, Orthotylus 124 ..., 142 

confusus, Anthocoris 125 ... 

confusus, Pilophorus 124, 142 

confusus, Psallus 15 ..., 122 ... 

contaminatus, Lygocoris 124 ... 

contractus, Taphropeltus 125 

convergens, Dictyla 123 

crassipes, Berytinus 125 

cruciatus, Globiceps fulvicollis 124 

cursitans, Sciocoris 126 

custos, Arma 126 

decolor, Lopus 124 

decoratus, Scolopostethus 125 

denticulatus, Coriomeris 126 

dentipes, Corixa 122 ... 

desertus, Trapezonotus 126 

diaphanus, Blepharidopterus 124 ... 

diminutus, Psallus 15 

distincta, Sigara 123 

dolobrata, Leptopterna 125 

dominulus, Eurydema 126 

Drymus 82 

dubius, Canthophorus 126 

dumetorum, Physatocheila 123 

dumosa, Jalla 122 ... 

elegantula, Chartoscirta 123 

elegantula, Loricula 123 .... 

elongata, Notostira 122 ... 

epilobii, Dicyphus 124 

ericae, Kleidocerys truncatulus 121 ... 

ericae, Nysius 125 ... 

ericetorum, Nabis 125 

ericetorum, Orthotylus 124 

erratica, Notostira 122 

exilis, Myrmedobia 123 ... 

falleni, Psallus 124 ... 

falleni, Sigara 123 

fallend, Arenocoris 126 

ferrugata, Leptopterna 125 

ferus, Nabis 125 

fieberi, Elasmucha 126 ... 

filicis, Monalocoris 124 

flaveolus, Fieberocapsus 122 ... 

flavinervis, Orthotylus 124 

flavomaculatus, Globiceps 121 

flavomarginata, Nabicula 125 

flavosparsus, Orthotylus 124 ... 

foliacea, Derephysia 122 ... 

fossarum, Sigara 122 ... 

fracticollis, Pachybrachius 125 

fuligineus, Stygnocoris 125 

fuliginosa, Dictyonota 142 

fulvicollis, Globiceps — ssp. cruciatus 124 

fulvomaculatus, Calocoris 124 

furcata, Mesovelia 122 ... 

fuscispinus, Carpocoris 126 
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galactinus, Xylocoris 125 

gallarumulmi, Anthocoris 125 

gemellatus, Lygus 122 

geniculatus, Peritrechus 125 

genistae, Heterocordylus 122 ... 

germari, Arctocorisa 122 ... 

gibbifer, Gerris 123 ... 

glandicolor, Cymus 125 

glauca, Notonecta glauca 123 ... 

gracilis, Acalypta 123 

gracilis, Temnostethus 125 ... 

grisea, Elasmucha 126 ... 

griseus, Conostethus 124 

grossipes, Gastrodes 125 

grylloides, Geocoris 125 

gyllenhalli, Charagochilus 124 ... 

haematodes, Psallus 124 ... 

haemorrhoidale, Acanthosoma 126 

helveticus, Nysius 125 ... 

histrionicus, Cyllecoris 16, 124 ... 

holsata, Stenodema 125 

humuli, Dictyla 123 

iactans, Sigara 123 

infusum, Megacoelum 122 ... 

insignis, Phytocoris 124 

interstinctus, Elasmostethus 126 

juniperina, Chlorochroa 122 ... 

kalmii, Orthops 124 

klugi, Aelia 126 

kolenati, Aphelocheirus 116 

lacustris, Gerris 123 

laetum, Agramma 123 

laevigata, Stenodema 125 

lateralis, Halosalda 123 ... 

lateralis, Sigara 123 

laticollis, Orius 122 ... 

lativentris, Xylocoris 125 

lectularius, Cimex 125 

lepidus, Psallus 124 

leptocems, Heterocordylus 124 

leucocephalus, Strongylocoris 124 

limbata, Nabicula 125 

limbatus, Anthocoris 125 

limbosus, Legnotus 126 ... 

limitata, Sigara limitata 123 

lineata, Nabicula 125 

lineola, Odontoscelis 126 

lineolatus, Adelphocoris 124 ... 

linnaei, Hesperocorixa 123 

litoralis, Plagiognathus 124 ... 

littoralis, Salda 123 ... 

lituratus, Piezodorus 126, 142 

lividus, Ceraleptus 126 

longipalis, Sigara 123 

longipennis, Phytocoris 124 

lucorum, Lygocoris 124 ... 

luctuosa, Capsodes sulcatus f. 186 

luctuosus, Sehirus 126 

lundii, Peritrechus 125 

luridus, Pachybrachius 125 

luridus, Strongylocoris 124 

luridus, Troilus 126 

lutea, Notonecta 123 .... 

lutescens, Deraeocoris 124 ... 

lynceus, Graptopeltus 125 

maculata, Notonecta 122 ... 

maculatum, Piesma 125 

maerkelii, Pithanus 124 

magnicornis, Atractotomus 124 ... 

major, Aptus 125 

majusculus, Orius 125 

mali, Atractotomus 124 

marginalis, Micracanthia 122 ... 

marginalis, Orthotylus 124 

marginepunctatus, Gonianotus 126 

maritimum, Monosynamma 122 .. 

maritimus, Lygus 122 ... 

massed, Psallus 15 

melanocephalus, Cymus 125 

melanocephalus, Phylus 15 

melanoscela, Saldula 122 ... 

microptera, Macrodema 126 

minki, Anthocoris minki 125 

minor, Berytinus 125 

minor, Plesiocoris 122 ... 

minutissima, Plea 123 

minutus, Orius 125 ... 

miriformis, Myrmus 126 

mirmicoides, Aptus 125 ... 

moesta, Hesperocorixa 123 

molliculus, Megalocoleus 124 

mollis, Psallus 15 ... 

moncreaffi, Orthotylus 124 

montandoni, Aphelocheirus aeastivalis var. 111 

montivagus, Berytinus 125 

morio, Sehirus 126 

muelleri, Salda 122 ... 

*murcius, Aphelocheirus 112 ... 

nebulosus, Sphragisticus 126 ... 

nemoralis, Anthocoris 125 ... 

nemorum, Anthocoris 125 

niger, Orius 125 

nigrina, Acalypta 123 

nigritulum, Monosynamma 122 

nigritus, Aphelocheirus 111 ... 

nigrolineata, Sigara nigrolineata 123 

norvegicus, Calocoris 124 ... 

nubilus, Peritrechus 125 

obliqua, Notonecta 123 

obscurellus, Phoenicoris 124 ... 

obsoletum, Asciodema 124 

*occidentalis, Aphelocheirus 111 ... 

odontogaster, Gerris 123 

oleracea, Eurydema 126 ... 

opacula, Saldula 122 ... 

orthochila, Saldula 122 ... 

pabulinus, Lygocoris 124 

palliceps, Phylus 16 

pallicornis, Dicyphus 124 ... 

pallipes, Saldula 123 

palustris, Polymerus 124 ... 

palustris, Saldula 123 
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panzeri, Corixa 123 

parallela, Pachytomella 124 

parumpunctatus, Rhopalus 126 

parvicornis, Brachysteles 125 

parvula, Acalypta 123 

paykullii, Macrotylus 124 

perplexus, Pilophorus 124 ..., 141 ... 

perrisi, Psallus 15, 124 ... 

personatus, Reduvius 125 

picea, Lamproplax 82 ..., 122 ... 

piceus, Drymus 82 

picipes, Legnotus 126 

pilifer, Capsus 122 ... 

Pilophorus 141 ... 

pilosella, Saldula 123 

pilosus, Chiloxanthus 123 ... 

pilosus, Megalocoleus 124 

pini, Phytocoris 124 

pini, Rhyparochromus 125 

planicornis, Heterotoma 124 

platycheila, Acalypta 122 ... 

plebejus, Eremocoris 125 ... 

populi, Phytocoris 124 .... 

praetextus, Megalonotus 125 

praeusta, Callicorixa praeusta 123 

prasinus, Orthotylus 124 

pratensis, Lygus 124 ... 

propinqua, Glaenocorisa 122 ... 

propinqua, Glaenocorisa propinqua 123 

psammaecolor, Trigonotylus 125 

pselaphiformis, Loricula 123 

pseudoferus, Nabis 122 ... 

pteridis, Bryocoris 124 

puberulus, Scolopostethus 121 

pulicarius, Chlamydatus 124 

pullus, Chlamydatus 124 

punctata, Corixa 123 

punctatus, Rhacognathus 126 ... 

punctipes, Gampsocoris 125 

punctipes, Oncotylus 124 

pusilla, Neotiglossa 126 ... 

pusillus, Hebrus 123 ... 

**pusillus, Pilophorus 141 ... 

pusillus, Plinthisus 125 

pusillus, Temnostethus 125 ... 

pygmaeus, Acompocoris 125 

pygmaeus, Tytthus 122 ... 

quadratum, Piesma 122 ... 

quadripunctatus, Adelphocoris 124 

quadripunctatus, Calocoris 16 

quercus, Psallus 124 

resedae, Kleidocerys 125 

reticulata, Microvelia 123 

reuteri, Notonecta 123 ... 

reuteri, Phytocoris 124 

roseomaculatus, Calocoris 124 

roseri, Salicarus 124 

roseus, Conostethus 124 

rotermundi, Sthenarus 124 ... 

rotroui, Aphelocheirus 111 ... 

rubidus, Orthotylus 124 ... 

rubricatus, Pinalitus 124 ... 

rufescens, Hallodapus 124 

ruficeps. Hebrus 122 ... 

ruficornis, Trigonotylus 125 ... 

rufipennis, Dichrooscytus 124 

rufipes, Pentatoma 126 ... 

rufoscutellatus, Limnoporus 123 

rugicollis, Plesiocoris 124 

rugosus, Nabis 122 ... 

rugulipennis, Lygus 124 .... 

rusticus, Stygnocoris 125 

ryeii, Drymus 122 ... 

sabuleti, Ischnodemus 125 

sabulicola, Megalonotus 122 ... 

sabulosus, Stygnocoris 125 

sahlbergi, Hesperocorixa 123 

salicis, Psallus 122 ... 

salsolae, Piesma 122 ... 

saltator, Orthocephalus 124 

saltatoria, Saldula 123 

saltitans, Chlamydatus 124 

sarothamni, Anthororis 125 

saundersi, Teratocoris 122 ... 

scarabaeoides, Thyreocoris 126 

schillingi, Chorosoma 126 

scotti, Sigara 123 ... 

scutellaris, Deraeocoris 124 

seladonicus, Placochilus 124 

selecta, Sigara 122 ... 

semistriata, Sigara 123 

senecionis, Nysius 125 ... 

signoreti, Berytinus 125 

spinolae, Dimorphopterus 125 

spinolae, Lygocoris 124 

stagnalis, Sigara stagnalis 123 

stagnorum, Hydrometra 123 

staphiliniformis, Pterotmetus 126 ... 

striata, Sigara 123 

strichnocera, Dictyonota 123 

subapterus, Coranus 125 

sulcatus, Capsodes 185 ... 

sulcatus, Capsodes — f. luctuosa 186 

sulcatus, Capsodes —■ ssp. vidali 186 

sylvaticus, Drymus 125 

sylvestris, Ligyrocoris 125 

tenellus, Orthotylus 16, 124 ... 

thomsoni, Scolopostethus 125 

thoracicus, Gerris 123 ... 

thunbergi, Hoplomachus 129 

thymi, Nysius 125 

tibialis, Heterocordylus 124 ... 

tigrinus, Rhopalus 126 

tipularius, Neides 125 

tricornis, Kalama 123 ... 

triguttatus, Systellonotus 124 

tripustulatus, Liocoris 124 

trispinosa, Stenodema 122 ... 

tristriatus, Cyphostethus 126 

truncatulus, Kleidocerys 122 

truncatulus, Kleidocerys —■ ericae 121 

tunicatus, Pantilius 125 
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ulmi, Phytocoris 124 ... 

imifasciatus, Polymerus 124 

urticae, Heterogaster 125 ... 

vagabundus, Empicoris 125 

variabilis, Psallus 15, 122 ... 

varians, Psallus 15, 124 ... 

varipes, Phytocoris 124 

varius, Pionosomus 126 

verbasci, Campylomma 122 ... 

vidali, Capsodes sulcatus 186 

virens, Orthotylus 124 

virens, Stenodema 122 ... 

virescens, Orthotylus 124, 142 

virgula, Campyloneura 124 ... 

viridinervis, Orthotylus 124 ... 

viridis, Lygocoris 124 ... 

viridis, Notonecta 123 

vitellinus, Plagiognathus 124 

vulneratus, Polymerus 124 

HOMOPTERA 

salicina, Aphrophora 86 

HYMENOPTERA 

abnormis, Odontocrabro 101 

abydenus, Aprostocetus 86 

Acaenitus 23 

abiae, Coleocentrus 25 

**albicinctus, Arotes 22 ... 

albofacialis, Alophostemum 103 ... 

Aleioides 75 

Alophostemum sp. 103 ... 

arator, Phaenolobus 25 

Arotes 23 

aterrimus, Aleiodes 76 

binderis, Odontocrabro 101 ... 

caementarium, Sceliphron 54 

caespitum, Tetramorium 142 

**caligatus, Coleocentrus 22 ... 

Chorebus 139 

Chrysocharis sp. 140 

Coleocentrus 23 ... 

croceicornis, Coleocentrus 22 ... 

Cyanopterus 108 

Cyclaulax 108 

Dacnusa 139 

destillatorium, Sceliphron 54 

Digonogastra 108 

dimidiatus, Opius 138 ... 

Dolichomitus 21 

dolichoura, Bracon 105 

dolichoura, Iphiaulax 106 

dolichoura, Pheloura 105 ... 

dubitator, Acaenitus 21 ... 

**excitator, Coleocentrus 22 ... 

exitiosa, Sanninoidea 67 ... 

foliicola, Alophostemum 104 

fraudator, Phaenolobus 22 ... 

frauenfeldi, Leptacoenites 25 

**fulvicornis, Phaenolobus 22 ... 

Gonatopus sp. 18 

grandis, Rogas 75 

hypermeces, Dolichomitus 105 

Iphiaulax sp. 105 ... 

isaea, Diglyphus 138 ... 

Laotris 139 

leucomelus, Heterarthrus 104 

longicauda, Dolichomitus 105 

Mesoclistus 24 

minutus, Telenomus 67 ... 

nigricoxis, Alophostemum 104 

notabilis, Leptacoenites 22 ... 

Odontocrabro 101 

Odynerus 54 

Opius 139 

*orthodoxus, Odontocrabro 101 ... 

oscinidis, Chrysocharis 138 ... 

pallipes, Opius 138 ... 

parietum, Odynerus (Ancistrocerus) 54 

parksi, Chrysochara 138 

Perispuda 25 

Phaenolobus 21 

**phalaenarum, Telenomus 65 ... 

* Pheloura 105 ... 

Platygaster sp. 86 

Polybia 54 

Procinetus 25 

quaintancei, Telenomus 67 ... 

renimacula, Ancistrocerus 54 ... 

salicetorum, Aprostocetus 86 

saltans, Phaenolobus 22 ... 

Sceliphron 54 

sepsoides, Gonatopus 18 

sibirica, Dacnusa 138 ... 

sixii, Coleocentrus 25 

spirifex, Sceliphron 54 ... 

Telenomus sp. 67 

temporalis, Crossocerus 101 

temporalis, Odontocrabro 101 ... 

terebrator, Phaenolobus 21 ... 

Torymus sp. 86 

vagans, Heterarthrus 103 ... 

LEPIDOPTERA 

absinthii, Cucullia 93 

adippe, Fabriciana 91 

aglaja, Mesoacidalia 91 

Agonopterix sp. 31 

albipuncta, Mythimna 92 ... 

algae, Cryphia 93 

ambigua, Hoplodrina 52 ..., 93 ... 

andronicus, Papilio 119 

andronicus, Papilio dialis ssp. 119 

antiopa, Nymphalis 18, 90 

apoensis, Troides magellanus ssp. 118 

aquila, Apamea — funerea 93 

arabuana, Delias 10 ... 

arabuana, Delias — arabuana 9 ... 

arabuana, Delias arabuana ssp. 9 ... 
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arabuana, Delias mesoblema ssp. 9 ... 

argus, Plebejus 90 

armigera, Helicoverpa 78 ... 

assimilella, Agonopterix 31 

atalanta, Vanessa 78 ... 

atropos, Acherontia 78 ... 

*awongkor, Delias 9 ... 

azaleella, Caloptilia 35 

bakeri, Delias 9 ... 

biriviata, Xanthorhoe 91 

boeticus, Lampides 78 ... 

bractea, Autographa 78 ... 

brassicae, Mamestra 67 

brumata, Operophthera 67 

c-album, Polygonia 90 

callista, Delias 8 

capreolaria, Puengeleria 92 

cardui, Cynthia 78 ... 

castrensis, Malacosoma 67 

cereallella, Sitotroga 67 

cervinalis, Rheumaptera 91 ... 

chalcites, Chrysodeixis 94 

chrysorrhoea, Euproctis 67 

coarctata, Ortholitha 35 

coarctaria, Scotopteryx 35 

cognataria, Stegania trimaculata f. 50 ... 

cognataria, Terpnomicta 50 

confusa, Macdunnoughia 53, 94 

convolvuli, Agrius 78 ... 

crataegi, Aporia 90 

crocea, Colias 78 ... 

curvator, Andricus 67 

Delias sp. 8 

derivata, Anticlea 91 

dialis, Papilio — ssp. andronicus 119 

dialis, Princeps — ssp. taiwanicus 119 

dispar, Lymantria 67 

distinctata, Aleucis 92 

divisella, Monochroa 34 ... 

divisella, Xystophora 35 

elpenor, Deilephila 92 

evonymellus, Yponomeuta 37 ... 

exigua, Spodoptera 78 ... 

ferrugalis, Udea 78 ... 

flammea, Panolis 67 

flavistriga, Delias 9 ... 

flavistriga, Delias —- flavistriga 9 ... 

flavistriga, Delias flavistriga ssp. 9 ... 

*flavistriga, Delias —• ilagaensis 9 ... 

flavistriga, Delias mesoblema ssp. 9 ... 

flavomaculatus, Ornithoptera priamus f. 120 

fraxini, Catocala 78 ... 

funerea, Apamea aquila 93 

fusconebulosa, Hepialus 91 

gamma, Autographa 67, 78 ... 

gilvago, Cirrhia 93 

hyale, Colias 78 ... 

*ilagaensis, Delias flavistriga spp. 9 ... 

ilia, Apatura 90 

iltis, Delias 9 

insigniata, Eupithecia 92 

ipsilon, Agrotis 78 ... 

iris, Apatura 90 

1-album, Mythimna 52, 93 

lafayrella, Scythris 72 

lamda, Lithophane 35, 93 

lamda, Xylina 35 

lathonia, Issoria 90 ... 

*lempkei, Scythris 72 ... 

levana, Araschnia 52, 90 

leyteanus, Troides magellanus ssp. 118 

ligustri, Sphinx 92 

lineata, Siona 92 

Lomographa 53 

luctuosa, Delias 9 

lunula, Colophasia 93 

lutealis, Udea 78 ... 

machaon, Papilio 89 ... 

magellanus, Troides 118 ... 

magellanus, Troides —- ab. rhadamantoides 118 

magellanus, Troides — ssp. apoensis 118 

magellanus, Troides — ssp. leyteanus 118 

mesoblema, Delias 8 ... 

mesoblema, Delias —■ arabuana 9 ... 

mesoblema, Delias — flavistriga 9 ... 

mesoblema, Delias —• mesoblema 9 ... 

mesoblema, Delias mesoblema ssp. 9 ... 

*modioensis, Delias arabuana ssp. 9 ... 

moneta, Plusia 35 

moneta, Polychrysia 35 

neustria, Malacosoma 67 

niobe, Fabriciana 91 

noctuella, Nomophila 78 ... 

nubiferana, Hedya 34 

obstipata, Orthonama 78 ... 

ocellaris, Cirrhia 93 

ochroleucana, Hedya 34 

ochroleucana, Penthina 34 

palaemon, Carterocephalus 89 

palustrella, Monochroa 34 

peltigera, Heliothis 78 ... 

pini, Dendrolimus 67 

piniarius, Bupalus 67 

polychloros, Nymphalis 18, 90 

priamus, Ornithoptera — f. flavomaculatus 120 

priamus, Ornithoptera —• ssp. urvillianus 119 

Princeps 119 

processionea, Thaumetopoea 92 

psi, Acronycta 67 

pulchrina, Autographa 94 ... 

pulicella, Scythris 72 

quadripunctaria, Euplagia 92 

retiella, Epichnopterix 91 

* rhadamantoides, Troides magellanus ab. 118 ... 

rhadamantus, Troides rhadamantus ssp. 119 

rubi, Callophrys 35 

sacraria, Rhodometra 78 ... 

saucia, Peridroma 78 ... 

secundaria, Peribatodes 92 

selene, Argynnis 35 

selene, Clossiana 35 

semele, Hipparchia91 
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semiargus, Cyaniris 90 

siccella, Scythris 72 

sicula, Mythimna 93 

similis, Euproctis 67 

simulans, Rhyacia 92 

spartifoliella, Leucoptera 31 

sponsa, Catocala 95 

statices, Adscita 91 

statilinus, Hipparchia 35 

statilinus, Satyrus 35 

Stegania 53 

stellatarum, Macroglossum 78 ... 

tabaniformis, Paranthrene 35, 65 ... 

tabaniformis, Sciapteron 35 

*taiwanicus, Princeps dialis ssp. 119 

Terpnomicta 53 

tityrus, Hemaris 34 

trifolii, Lasiocampa 67 

trimaculata f. cognataria, Stegania 50 ... 

**trimaculata, Stegania 50 ... 

Troides sp. 118 

urvillianus, Ornithoptera priamus ssp. 119 ... 

variegana, Penthina 34 

xylostella, Plutella 78 ... 

ORTHOPTERA 

aegaeus, Poecilimon 29 

aegaeus, Poecilimon cf. 29 

anatolicus, Poecilimon 29 

*athos, Poecilimon 27 ... 

biguttulus, Chorthippus 27 

brevicollis, Dociostaurus (Kazakia) 27 

caerulescens, Oedipoda 27 

campbelli, Saga campbelli ssp. 27 

chopardi, Poecilimon 29 

Chorthippus (Glyptobothrus) sp. 27 

djakonovi, Poecilimon 29 

ephippiger, Ephippiger ephippiger ssp. 27 

germanica, Oedipoda 27 

giornae, Pezotettix 27 

grisea, Platycleis (P.) grisea ssp. 27 

heinrichi, Poecilimon 29 

incerta, Platycleis (Incertana) 27 

intermedia, Platycleis (P.) intermedia ssp. 27 

italicus, Calliptamus 27 

Leptophyes sp. 144 ... 

lilifolia, Tylopsis 27 

*lisae, Leptophyes 144 ... 

nigromarginata, Platycleis (Parnassiana) 144 

oblongicollis, Metrioptera (Vichetia) 27 

oligacanthus, Poecilimon 29 

panaetolikon, Parnassiana 153 

panaetolikon-like, Platyclei 144 

pellucens, Oecanthus pellucens ssp. 27 

Platycleis 153 

Platycleis (Parnassiana) 152 ... 

punctatissima, Leptophyes 144 ... 

richteri, Poecilimon 29 

rufonitens, Poecilimon 29 

servillea, Acrometopa 27 

similis, Poecilimon 29 

smyrnensis, Eupholidoptera 27 

stankoi, Pholidoptera 27 

sureyanus, Poecilimon 29 

tenuicornis, Tetrix (Tetratetrix) 27 

*tenuis, Platycleis (Parnassiana) 144 ... 

thessalicus, Poecilimon 29 

tsirojanni, Metrioptera 27 

tymphiensis, Parnassiana 152 

tymphiensis, Platycleis (Parnassiana) 144 

tymphrestos, Parnassiana 152 ... 

tymphrestos, Platycleis (Parnassiana) 154 

veluchianus, Poecilimon 29 

viridissima, Tettigonia 27 

zimmeri, Poecilimon 29 

TRICHOPTERA 

Agraylea sp. 157 ... 

assimilis, Tinodes 46 ... 

bicolor, Triaenodes 48 

cognatella, Agraylea 157 ... 

fimbriata, Apatania 47 

fuscipes, Agapetus 46 

irrorata, Crunoecia 46 ... 

maura, Beraea 46 

minutus, Beraeodes 46 

multipunctata, Agraylea 157 ... 

nigricornis, Silo 46 

personatum, Sericostoma 46 

phaeopa, Lype 46 ... 

pullata, Beraea 46 

reducta, Adicella 46 ... 

reducta, Lype 46 ... 

sexmaculata, Agraylea 157 ... 

subnigra, Wormaldia 45 ... 

testacea, Oecetis 48 

PLANTAE 

Abies sp. 92 

Acer campestre 104 ... 

Acer pseudoplatanus 181 

Achillea millefolium 183, 186 

Aegopodium podagraria 176 .... 185 

Ainus sp. 3 

Ainus viridis 104 

Anchusa arvensis 186 

Anthemis arvensis 184 

Anthriscus sylvestris 70, 176 ... 

Anthyllis vulneraria 186 

Berberis sp. 91 

Betula sp. 83 

Bryonia cretica 186 

Calicotome villosa 133 

Calluna vulgaris 83, 122, 183 ... 

Carex sp. 3, 83 

Carex sylvatica 109 

Cerastium sp. 182 ... 

Ceratophyllum demersum 59 

Chamaenerion angustifolium 92 
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Chenopodium ficifolium 186 

Chrysanthemum 138 

Circaea lutetiana 109 

Cirsium arvense 22, 173 ... 

Claytonia perfoliata 186 

Crataegus sp. 3, 178 ... 

Cynoglossum officinale 186 

Cytisus scoparius 31, 42, 142 ..., 186 

Daucus carota 40 

Empetrum nigrum 83 

Epilobium hirsutum 92 

Erica arborea 122 

Erica tetralix 83 

Eriophorum angustifolium 83 

Erodium glutinosum 186 

Eupatorium cannabinum 183 ... 

Euphorbia sp. 22 

Fagus sp. 3 

Forsythia sp. 92 

Frangula alnus 109 

Fraxinus excelsior 3, 92 

Fraxinus sp. 81 

Heracleum mantegazzianum 180 ... 

Heracleum sp. 22 

Heracleum sphondylium 180 ... 

Hippophae rhamnoides 83, 186 

Impatiens noli-tangere 91 

Juncus acutiflorus 83 

Juncus squarrosus 83 

Lamium galeobdolon 109 

Lathyrus pratensis 186 

Levisticum officinale 90 

Ligustrum sp. 92, 94 

Ligustrum vulgare 186 

Lotus corniculatus 186 

Lysimachia nemorum 109 

Medicago lupulina 186 

Medicago sativa 186 

Molinia caerulea 83, 109 

Myrica gale 93 
Nuphar lutea 57 

Nuphar sp. 57 ... 

Nymphaea alba 57 ... 

Nymphaea odorata 59 

Nymphaea sp. 57 ... 

Nymphaea tuberosa 59 

Nymphoides peltatus 69 

Ononis repens 186 

Ophrys sp. 149 

Orobanche hederae 42 

Orobanche minor 42 

Orobanche rapum-genistae 42 

Pedicularis palustris 70 

Picea sp. 92 

Pimpinella major 183 

Pinus sp. 92 

Populus alba 51 

Populus nigra 70 

Populus nigra cv. ‘Italica’ 51 ... 

Populus sp. 1 ..., 50 ..., 69, 93 

Populus ‘Zeeland’ 65 ... 

Prunus (Laurocerasus) 37 

Prunus laurocerasus 37 ... 

Prunus (Padus) 37 

Prunus padus 37 ..., 177 ... 

Prunus seratula 180 

Prunus virginiana 37 

Pteridium aquilinum 186 

Pyrus communis 109 

Quercus robur 15 ... 

Quercus sp. 142, 179 

Ranunculus sp. 180 

Raphanus maritimus 186 

Ribes rubrum 3 

Rosa canina 186 

Rubus fruticosus 109 

Rubus sp. 3, 179 ..., 186 

Salix alba 86 

Salix alba cv. ‘Beiders’ 85 

Salix aurita 86 

Salix fragilis 86 

Salix repens 86, 186 

Salix rexpens argentea 122 

Salix sp. 3, 109, 177 

Salix viminalis 86 

Salsola kali 122 

Sambucus nigra 186 

Sarothamnus sp. 142 

Scrophularia sp. 186 

Senecio jacobaea 186 

Senecio sp. 183 

Senecio vulgaris 186 

Sinapis arvensis 186 

Solanum lycopersicum 94 

Solanum tuberosum 80 

Sorbus aucuparia 176 ... 

Sphagnum sp. 83 

Spiraea sp. 92 

Spiraea vanhouttei 177 ... 

Stellaria holostea 181 ... 

Succisa pratensis 34 

Taraxacum officinale 177 ... 

Teucrium scorodonia 186 

Trifolium dubium 186 

Ulex europaeus 186 

Ulmus glabra 141 

Ulmus sp. 93, 142 

Urtica dioica 3, 186 

Vaccinium myrtillus 83 

Vaccinium sp. 83 

Veronica beccabunga 70 

Vicia angustifolia 186 

Vitis vinifera 92, 186 
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